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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.53 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 7 องค์ประกอบ  (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก 
(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 4 5 และ 6 ) และมีจ านวน 1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.01 ระดับคุณภาพดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.63 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.53 ระดับคุณภาพดี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1.  หลักสูตรควรจัดท าแผนในการผลักดัน กระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
2. หลักสูตรควรมีมาตรการในการคัดเลือกนิสิตที่จะย้ายเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
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บทน า 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  ชือ่ย่อ กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education Program in Mathematics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
รหัสหลักสูตร  

25540091103374 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้ น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนว
ใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          1) มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ สามารถจัดการความรู้
ในเชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และ
นวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิด
สร้างสรรค์ และจินตนาการ 
          2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพจริง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 
          3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีจิตส านึกในการ
ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถี
ประชาธิปไตย    เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย 
  4) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป็นบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาค้นคว้า และเน้นให้บัณฑิตตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ มีความรักและศรัทธาในความ
เป็นครูที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ  
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รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *อ.สุกัญญา  หะยีสาและ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 2542,  

กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2545, 
กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา) 2554 

2 *อ.เอนก  จันทรจรูญ ค.บ.(คณิตศาสตร์) 2542,  
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2545,  
M.S.(Teaching and Curriculum) 2551, 
M.S. (Mathematics) 2557 

3 *อ.ชิรา  ล าดวนหอม กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2543,  
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2546, 
M.A.(Mathematics) 2553, 
Ph.D.(Mathematics) 2557 

4  อ.ปัญญวัฒน์  หาอาษา ค.บ.(คณิตศาสตร์) 2539,  
M.S.(Mathematics) 2544, 
M.A.(Mathematics) 2548 

5  อ.ธีรศักดิ์  ฉลาดการณ์ กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2545,  
กศ.ม.(คณิตศาสตร์) 2548,  
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 2559 

 
หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น 

ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้ และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 นิสิต 

 ศึกษาเอกสาร 
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ผลการประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่
ผ่าน”) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ า
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 
2 คน 

ผ่าน - 

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่
ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 
5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน - 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบที ่2  บัณฑิต     
ตัวบ่งชีท้ี่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

40.58 9    4.51   4.51 

ตัวบ่งชีท้ี ่2.2 ร้อยละของบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดบัปริญญาตรี) 

70.37*5   100    3.52    3.52 

องค์ประกอบที ่3  นิสิต    
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสติ     3 3 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 3.3  ผลที่เกิดกับนสิิต      3 3 
องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ประจ าหลักสตูร   
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  11.67 3     3.89     3.89 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอก 

3*100   5   60 5 

    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 1*100 5      20 1.67 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 8*100   5  160 5 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

    3 3 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

      3 3 

ตัวบ่งชีท้ี ่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบที ่6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   
ตัวบ่งชีท้ี ่6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13 ตวับ่งชี้) ตัวตั้ง    45.92 
         ตัวบ่งชี้    13 
    คะแนน   3.53 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแตล่ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วันหลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.
7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ผ่าน  

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ผ่าน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อคณุภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้   12    ตัวบ่งชี้ 
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน  12     ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่านการประเมิน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - 4.51, 3.52 
(2.1,2.2) 4.01 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
3,3,3 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
3,3.89,4 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.63 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3 

(5.1) 
3,3,5 

(5.2,5.3,5.4) 
- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4 
(6.1) - 4 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.53 ระดับคุณภาพด ี
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต บัณฑิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิตมีอัตราการเข้าท างานสูง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
อัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร 
 
 
 

หลักสูตรควรมีมาตรการในการคัดเลือกนิสิตที่จะ
ย้ายเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ชัดเจนและเป็น
รูปธรรม 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  .............................................................. ....................................................................... 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ........................................................................................................... .......................... 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  .....................................................................................................................................  
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

คุณวุฒิของอาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านมีคุณวุฒิตรงตาม
สาขา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรควรส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยทางการ
ศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
หลักสูตรควรจัดท าแผนในการผลักดัน กระตุ้นให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

การปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา 
 
 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย โดยเพิ่มรายวิชาและปรับหน่วยกิตใน
รายวิชาการสอน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 

หลักสูตรมีกรบวนการในการจัดเตรียมสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพไว้บริการนิสิตได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
 
โปรดระบุเหตุผลในการได้คะแนน 4 ข้ึนไป  

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการและปรับปรุงผลการด าเนินการจากปีที่ผ่านมาโดยการจัดซื้ออุปกรณ์ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้นิสิตทุกคนได้มีใช้ขณะเรียนอย่างทั่วถึง 
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ภาคผนวก 

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2559 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา             30 คน   
2 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด              9 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาการประเมินบัณฑติ  40.58 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน             30 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
5 จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี             19 คน   
6 จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด             30 คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี   70.37 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เทียบคะแนนเต็ม 5 
             3.52 คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ชิ้น   
11 จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิ้น   

12 จ านวนบทความฉบบัสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการทีไ่มอ่ยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอสภา
อนุมัติตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ชิ้น   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน   ชิ้น   
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ฐานข้อมูลระดบัชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาต ิ(0.60.)  ชิ้น   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
 ชิ้น   

25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ชิ้น   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสรา้งสรรค์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปรญิญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดบัปริญญาเอก) 
29 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดบัชาต ิ(0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพมิพ์ในรายงานสบืเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจยัฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพือ่อนุมัติวารสารเหลา่นีต้ามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานทีไ่ด้รับการจดอนสุิทธบิัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

(0.60) 
     

34 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   
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37 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

(0.80) 
  ชิ้น   

43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซยีน/นานาชาต(ิ1.00)   ชิ้น   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน   
47 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก  60 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเทียบ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ  1 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  20 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
1.67 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก
การประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจาก   ชิ้น   
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การประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูล แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ 
ตามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล 

TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมลูระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
อยู่ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

67 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

6 ชิ้น   

68 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ชิ้น   

70 จ านวนผลงานวิจัยที่หนว่ยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่จ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุพ์ืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้พบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน (1.00) 
  ชิ้น   

72 จ านวนต าราที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
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73 จ านวนหนังสือทีผ่่านการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จ านวนต าราที่ผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จ านวนหนังสือทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมนิต าแหน่ง
ทางวชิาการแตไ่ม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหนง่ทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 
หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพรใ่นระดบัความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

(0.80) 
  ชิ้น   

81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รบัการเผยแพรใ่นระดบัภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสรา้งสรรค์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาตหิรือ

นานาชาติต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
84 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ชิ้น   

85 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ชิ้น/คน   
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย / บัณฑติใหม่ที่

มีต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.33 คะแนน  

 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคณุภาพภายใน หลักสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์        

ภาควิชาคณิตศาสาตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

วันที่ 19  เดือนกรกฎาคม 2560   

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

09.00-09.15 แนะน ากรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ห้องประชุม

ภาควิชา

คณิตศาสตร์ 

09.15-10.00 ประธานหลักสูตรแนะน าหลักสูตรและน าเสนอผลการด าเนินงาน 

10.00-12.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) 

15.00-16.30 น าเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร  

 

 


