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 หน้า 2 

บทสรปุผู้บริหาร 
 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.53 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 7 
องคป์ระกอบ  (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 คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 3 ปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 3.96 ดี  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  

องค์ประกอบที่ 6 4 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.61 ด ี  

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

 การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้นของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 

 



 หน้า 3 

ค าน า 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมุ่งผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูให้

เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ เพื่อไปท าหน้าที่ให้ความรู้ สามารถจัดการเรียนรู้และ

เสริมสร้างประสบการณ์ตลอดจนให้การอบรมบ่มนิสัย ให้แก่เยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนทั่ว

ประเทศ รวมทั้งมีจุดมุ่งหมายให้บัณฑิตครูเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการร่วมคิด  ร่วมท ากับคนในชุมชนเพื่อสร้าง

สภาพแวดล้อมในการหล่อหลอมเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน ทั้งนี้เพ่ือให้

ผู้เรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถด ารงตนให้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 

2559 ฉบับนี้ ขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการก ากับมาตรฐาน ด้านบัณฑิต 

ด้านนิสิต ด้านอาจารย์ ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และด้าน  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้

เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละด้านว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

(อาจารย์สุกัญญา หะยีสาและ) 

                                                      ประธานหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 วันที่ 5 กรกฎาคม 2560 
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 หน้า 5 

หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 

ชื่อหลักสูตร 

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

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
รหัสหลักสูตร  

 25540091103374 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มี
ความเป็นครูและเป็นนักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
          1) มีความรู้ ใฝ่รู้ครอบคลุมทั้งในศาสตร์หลายสาขาและศาสตร์สาขาวิชาเฉพาะ สามารถจัดการความรู้ใน
เชิงสหวิทยาการอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และนวัตกรรมได้
อย่างเหมาะสม สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารให้เกิดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ และ
จินตนาการ 

          2) มีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับสภาพจริง และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการศึกษา 

          3) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความเป็นผู้น าทางการศึกษา มีจิตส านึกในการท างาน
เพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย    
เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย 

          4) มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เป็นบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา
ค้นคว้า และเน้นให้บัณฑิตตระหนักในคุณค่าของวิชาคณิตศาสตร์ มีความรักและศรัทธาในความเป็นครูที่มีคุณธรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 



 หน้า 6 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 

(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

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 
 



 หน้า 7 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ได้เริ่มด าเนินการปรับปรุง หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
โดยน าข้อมูลของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 มาวิเคราะห์ว่า
รายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตเรียนมีความทันสมัย สอดคล้องกับจุดประสงค์ของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษของนิสิต และ
สอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหรือไม่ กรอปกับน าข้อมูลที่ได้รับจากการสะท้อนผลของการเรียน
ของนิสิตในหลักสูตร ข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจากบัณฑิต มาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรเป็น หลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 จากนั้นได้ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน และด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิอีกครั้ง และได้ด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนและกระบวนการของการปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่านการประชุมของกรรมการคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการ
อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2559 และได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 
พ.ศ. 2560 ซึ่งปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยู่
ระหว่างการพิจารณาของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) และสภาวิชาชีพ (คุรุสภา)  
 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) “ผ่าน”ตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_1.1_1 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  
         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)   

B.Ed.Math_59_1.1_2 มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  
         (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)   

B.Ed.Math_59_1.1_3 ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Math_59_1.1_4 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1 – 5 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2558 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) 
ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ที่ส าเร็จการศึกษารวม 30 คน โดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 9  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 30.00 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี) เฉลี่ยเท่ากับ 4.51 (40.58/9) 

หมายเหตุ : หากเป็นหลักสูตรวิชาชีพ จะมีคุณลักษณะของบัณฑิตเพ่ิมเติมเป็น 6 ด้าน คือ (6) ด้านวิชาชีพ 
ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.51 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 30 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 9 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.51 
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.63 
(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.48 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.44 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.44 
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คะแนน 4.44 

(6) ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ คะแนน 4.58 
4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา  
ร้อยละ 30.00 

 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_2.1_1 สรุปผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจ าปีการศึกษา 2558  

 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ตัวบง่ชี้ที่ 2.2)  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2558 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียน   
รับปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
จ านวน 30 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 19 คน จากจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจโดย
ไม่นับรวมบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 70.37 ซึ่งเท่ากับ 3.52 
คะแนน 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 70.37 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 30 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   คน 30 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 19 

4 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 0 
5 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา คน 0 
6 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่

แล้ว 
คน 0 

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 3 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน 0 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน 0 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 70.37 

*หมายเหตุ จ านวนบัณฑิตระดับปรญิญาตรทีี่ยังไมม่ีงานท ามีจ านวน 8 คน 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 อัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีของบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 น้อยกว่าอัตราการได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในปี 

ของบัณฑิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 (ร้อยละ 

93.94) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จบการศึกษาในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 

2559 แต่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการได้งานท าของบัณฑิตได้ด าเนินการในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งยังไม่ครบรอบ

เวลา 1 ปี 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_2.2_1 รายงานสรุปภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปกีารศึกษา 2558  

 

การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) โดยความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  5 ปี สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ การคัดเลือกและ
รับบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอยู่ภายใต้การด าเนินการของส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒและภาควิชาคณิตศาสตร์ โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ได้มอบหมายให้ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการดังกล่าว โดยแผนการด าเนินงานมีดังนี้ 
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แผนผัง 3.1 ระบบการรับนิสิต  

 
จากแผนผัง 3.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ได้

ด าเนินงานตามขั้นตอน/กระบวนการอย่างมีระบบและกลไก และมีผลการด าเนินงานการรับนิสิต ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการรับนิสิตโดยเริ่มจากก าหนดจ านวนการรับนิสิตให้เป็นไป
ตามแผนใน มคอ.2 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งก าหนด
ไว้ 40 คน 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาประเมินผลการด าเนินงานการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558        
ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดผลการพิจารณาดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการด าเนินงานการรับนิสิตในส่วนของช่องทางการรับนิสิต
และจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาในแต่ละช่องทาง ในปีการศึกษา 2558 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตชั้นปี 1 
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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) ปีการศึกษา 2558 จ านวน 42 คน โดยใน 42 คนนี้มาจาก
ช่องทางดังนี้ 

 โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง)       
ซึ่งมีผู้สมัครมารายงานตัว จ านวน 13 คน จากที่ประกาศรับไว้ 20 คน 

 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 คน จากที่
ประกาศรับไว้ 10 คน 

 โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิดชั่น)  
จ านวน 24 คน จากที่ประกาศรับไว้ 10 คน ในการแผนการรับเริ่มต้น และประกาศรับตรงรอบ 2 เพ่ิมอีก 20 คน 

จากแผนรับที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  จ านวน 40 คน แต่จ านวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 
2558 มีจ านวน 42 คน จะพบว่าจ านวนที่เกินมา 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 10 ของจ านวนในแผนรับ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรถือว่าจ านวนนิสิตที่ได้เป็นไปตามแผนรับ อย่างไรก็ตามเม่ือสิ้นปีการศึกษา 2558 มีนิสิต
จ านวน 2 คนได้ลาออกจากการเป็นนิสิตในหลักสูตร เนื่องจากต้องการไปศึกษาต่อในสถาบันอื่น แต่ในต้นปีการศึกษา 
2559 ได้มีนิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรจ านวน 3 คน  ท าให้มี
นิสิตทั้งหมดจ านวน 43 คน ซึ่งยังคงเป็นไปตามแผนรับที่ก าหนด  

ส าหรับช่องทางการรับ เมื่อพิจารณาจ านวนนักเรียนที่มารายงานตัวและจ านวนที่ประกาศรับในแต่
ละโครงการพบว่า โครงการรับตรง โครงการโรงเรียนเครือข่าย และโครงการแอดมิดชั่น มีจ านวนนักเรียนที่มารายงาน
ตัวคิดเป็นร้อยละ 65 ร้อยละ 50 และร้อยละ 80 ของนักเรียนที่ประกาศรับในแต่ละโครงการ ตามล าดับ จะพบว่า
จ านวนนิสิตที่มารายงานตัวเมื่อเทียบกับจ านวนนิสิตที่ประกาศรับในแต่ละช่องทาง มาจากช่องทางการรับในโครงการ
แอดมิดชั่นมากท่ีสุด และนักเรียนที่มาจากสองโครงการแรกมีจ านวนนักเรียนที่มารายงานตัวตั้งแต่ร้อยละ 50       
โดยนักเรียนที่มาจากสองโครงการแรกเป็นนักเรียนที่มีความมุ่งม่ันและตั้งใจในการเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติก าหนดช่องทางการรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 ยังคงเป็น 3 ช่องทาง
เช่นเดียวกับในปีการศึกษา 2558 แต่ปรับเปลี่ยนจ านวนการรับนิสิตโดยลดจ านวนที่ประกาศรับในโครงการรับตรงลง
เหลือ 10 คน ส่วนโครงการโรงเรียนเครือข่ายซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยร่วมมือกับโรงเรียนยังคงเป็น 10 คนเช่นเดิม 
ตามจ านวนของโรงเรียน และเพ่ิมจ านวนนิสิตในโครงการแอดมิดชั่นเป็น 20 คน ดังรายละเอียดต่อไปนี้    
 

ช่องทางการรับนิสิต 
จ านวนที่ประกาศรับ (คน) 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 
โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก 
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) 

20 10 

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 

10 10 

โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (แอดมิดชั่น) 

10 20 
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ถ้าจ านวนนิสิตในสองโครงการแรกไม่เป็นไปตามแผน จ านวนการรับนิสิตในโครงการแอดมิดชั่น สามารถปรับเปลี่ยน
ได้ เพื่อให้ได้จ านวนนิสิตแผนรับ 40 คน (B.Ed.Math_59_1.1_1, B.Ed.Math_59_3.1_1 และ 
B.Ed.Math_59_3.1_2) 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครทั้ง 3 โครงการ และร่วมกันพิจารณา
ทบทวนค่าน้ าหนักและเกณฑ์ขั้นต่ าของคะแนน GAT และ PAT โดยอ้างอิงตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
(B.Ed.Math_59_3.1_3) 
 4) หน่วยงานรับนิสิตใหม่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นนิสิต
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในโครงการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) 
และโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ
สัมภาษณ์ (B.Ed.Math_59_3.1_3) 
 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมคัดเลือกก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วยประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับนิสิตแต่ละคน มติที่ประชุมก าหนดให้ อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 และ อ.ธนูชัย ภูอุดม (ประธานหลักสูตรขณะนั้น) และ  อ.ดร. ชิรา 
ล าดวนหอม เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ (B.Ed.Math_59_3.1_4 และ B.Ed.Math_59_3.1_5 ) 
 6) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์นักเรียนในโครงการรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือก
เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) และโครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ตามวัน
และเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีผู้ผ่านการ
สัมภาษณ์จ านวน 19 คน และสรุปรายชื่อส่งภาควิชาเพ่ือประสานงานส่งต่อไปยังส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 
(B.Ed.Math_59_3.1_6) 

8) เนื่องจากผู้รายงานตัวเข้าศึกษาจ านวน 5 คน ซึ่งยังไม่เป็นไปตามจ านวนรับใน 2 ช่องทางแรก 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติเพ่ิมจ านวนการรับนิสิตในโครงการแอดมิดชั่น จาก 20 คน เป็น 35 คน เพื่อให้
ได้จ านวนนิสิตตามแผนรับ(B.Ed.Math_59_3.1_7) 

9) ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ในโครงการแอดมิดชั่น และประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จ านวน 35 คน 

10) คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติหน้าที่สัมภาษณ์นักเรียนในโครงการแอดมิดชั่น ตามวันและเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

11) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปจ านวนผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในโครงการ    
แอดมิดชั่น ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 27 คน และสรุปรายชื่อส่งภาควิชาเพ่ือประสานงานส่งต่อไปยังส่วนส่งเสริมและบริการ
การศึกษา  

12) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมประเมินผลการรับนิสิตโดยพิจารณาจ านวนนิสิตที่ได้มาจากทั้ง    
3 โครงการ ซึ่งพบว่ามีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตชั้นปีที่หนึ่งในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จ านวน 32 คน ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
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13) ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 และก าหนด 
วันรายงานตัวเข้าเป็นนิสิต โดยมีนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษา ทั้งหมด 
30 คน แยกตามช่องทางการรับนิสิตดังนี้ 

 โครงการการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี  
(รบัตรง) จ านวน 1 คน 

 โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 คน 

 โครงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง Admission  
จ านวน 27 คน 
 นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 ได้มีโครงการทุนพัฒนาชายแดนภาคใต้ ซึ่ง สกอ. ได้เสนอเรื่องมาทาง
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแจ้งมาที่หลักสูตรเพ่ือพิจารณารับนักเรียนในโครงการนี้ ทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ประเมินจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 พบว่ามีท้ังหมด 30 คน ที่มารายงานตัว ซึ่งยังไม่เป็น
ตามจ านวนในแผนรับที่ก าหนด ประกอบกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการเปิดโอกาส
ให้กับนักเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ศึกษาในหลักสูตร เพ่ือจะได้กลับไปพัฒนาการศึกษาหรือพัฒนาชุมชน
ในท้องถิ่นของตนเองหลังจากส าเร็จการศึกษา ดังนั้นจึงมีมติให้รับนิสิตในโครงการดังกล่าวเพ่ิมอีก 1 คน 
(B.Ed.Math_59_3.1_8)  

14) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินผลกระบวนการ และผลการด าเนินงานการรับ
นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 จากจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ใน
ปีการศึกษา 2559 31 คน ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนรับ ที่ประชุมจึงพิจารณาเพ่ิมช่องทางการรับนิสิตประจ าปีการศึกษา 
2560 ในเบื้องต้น เพ่ือให้ได้จ านวนตามแผนรับใน มคอ.2  โดยมีมติก าหนดให้เพ่ิมช่องทางการรับนิสิตใหม่ในปี
การศึกษา 2560 อีกหนึ่งช่องทาง ได้แก่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน และให้คงช่องทางการรับ  3 ช่องทางเดิมเช่นเดียวกับ
ในปีการศึกษา 2559 (B.Ed.Math_59_3.1_9)  

15) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาข้อมูลในหลักสูตร 3 ปี ย้อนหลัง พบว่าในแต่ละปีการศึกษาจะมี
นิสิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์โอนย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ โดยที่ในปีการศึกษา 2556 มีนิสิตโอนย้ายมาในหลักสูตร จ านวน 1 คน ปีการศึกษา 2557 มีนิสิต
โอนย้ายมาในหลักสูตร จ านวน 4 คน และในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตโอนย้ายมาในหลักสูตรจ านวน 3 คน   และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษา 2559 มีนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ แจ้งความประสงค์ที่เข้ามาศึกษาใน
หลักสูตร จ านวน 7 คน ซึ่งจะท าให้จ านวนนิสิตในชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2560 น่าจะเพ่ิมข้ึนเป็น 38 คน  
 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินและวางแผนการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา (B.Ed.Math_59_3.1_10) จากการประเมินการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะของผู้ประเมินผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ในปีการศึกษา 2558 พบว่า หลักสูตรไม่ได้มีการก าหนดจุดประสงค์หลักในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่ชัดเจน ดังนั้นเพ่ือให้การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตมีทิศทางที่ชัดเจน  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดวัตถุประสงค์หลักของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตร       
ปีการศึกษา 2559 ไว้ดังนี้ 
 

1) เพ่ือให้นิสิตได้ทราบแนวทางการปฏิบัติตนส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือให้นิสิตได้ทบทวนความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย   

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนการด าเนินการออกเป็น        

2 ประเภท คือ การจัดกิจกรรมที่คณาจารย์และนิสิตรุ่นพ่ีในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ และการส่งเสริม   

ให้นิสิตใหม่ได้เขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการที่ทางภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การจัดกิจกรรมที่คณาจารย์และนิสิตรุ่นพี่ในหลักสูตรมีส่วนร่วมในการด าเนินการ โดยหลักสูตรได้ 
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่ อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา ประสานงานกับ   อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ มีหน้าที่
คอยก ากับ ดูแล และให้ค าปรึกษานิสิตรุ่นพี่ในการจัดกิจกรรม โดยมีรายละเอียดของกิจกรรม/โครงการดังนี้     

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นโครงการที่หลักสูตรในภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกันจัดขึ้น  
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือชี้แจงข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น การลงทะเบียน การติดต่อกับภาควิชา แนะน าอาจารย์ใน
แต่ละหลักสูตร เป็นต้น (B.Ed.Math_59_3.1_11) 

 โครงการแรกพบสาขา เป็นโครงการที่นิสิตในหลักสูตร ชั้นปีที่ 2 จัดให้กับนิสิตใหม่ เพื่อให้ 
รับทราบระเบียบ กฎเกณฑ์ และเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาเป็นนิสิตในแต่ละสาขาวิชา 
(B.Ed.Math_59_3.1_12) 

 โครงการสวัสดีน้องพ่ีนิสิตครูวิทยา ครั้งที่ 6 เป็นโครงการที่จัดโดยนิสิตในหลักสูตร ชั้นปีที่ 2  
ร่วมกับนิสิตการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาอ่ืน อีก 5 สาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนิสิตใหม่ในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต และรับทราบระเบียบ วินัย ของมหาวิทยาลัย อีกท้ังเป็นการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง (B.Ed.Math_59_3.1_13) 
 

2) การส่งเสริมให้นิสิตได้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ทางภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาโครงการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเตรียมความพร้อมของนิสิตที่ด าเนินการโดย
ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ว่ามีโครงการใดบ้างที่นิสิตควรเข้าร่วม เพื่อให้นิสิตได้รับทราบแนวทางปฏิบัติตน
ส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยหรือทบทวนความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ได้แก่  อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา ประสานงาน
กับ อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ มีหน้าที่ให้ข้อมูลและกระตุ้นนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรยังได้พิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานของนิสิต เช่น ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกระตุ้นให้
นิสิตเข้าร่วมโครงการได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุด เช่น นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับปานกลาง หรือต่ า 
จะกระตุ้นให้นิสิตเข้าโครงการที่ส่งเสริมด้านวิชาการ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 

 โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษส าหรับนิสิตใหม่ ที่ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์  
(B.Ed.Math_59_3.1_14) 

 โครงการปฐมนิเทศ ที่ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ (B.Ed.Math_59_3.1_15)  
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 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู ค่ายครู มศว 59 ด าเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ 
(B.Ed.Math_59_3.1_16) 

 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
(B.Ed.Math_59_3.1_17) 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมศึกษาผลการด าเนินงานของระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดย 
1) พิจารณาผลการด าเนินงานในแต่ละโครงการเตรียมความพร้อมที่นิสิตในหลักสูตรเข้าร่วม และพิจารณา

ประเมินโครงการที่นิสิตเข้าว่าครบถัวนตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลการประเมินเพ่ือพิจารณาจุดประสงค์แต่ละ
โครงการพบว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์ท่ีทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ตั้งไว้นอกจากนี้คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการ 

2) วางแผนการก าหนดจุดประสงค์การเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้นิสิต
ใหม่เข้าร่วมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2560 (B.Ed.Math_59_3.1_18) 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_3.1_1 รายงานการประชุมเก่ียวกับการก าหนดช่องทางการรับนิสิตชั้นปีที่ 1  
ปีการศึกษา 2559 

B.Ed.Math_59_3.1_2 ข้อมูลจ านวนนิสิตระดับปริญญาตรี 2559 ตามแผนการรับในโครงการต่างๆ 
B.Ed.Math_59_3.1_3 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) 
B.Ed.Math_59_3.1_4 รายงานการประชุมคัดเลือกก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
B.Ed.Math_59_3.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและค าสั่งแต่งตั้งกรรมการคุมสอบสัมภาษณ์ 
B.Ed.Math_59_3.1_6 สรุปจ านวนนิสิตที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในโครงการรับตรง 
B.Ed.Math_59_3.1_7 จ านวนนิสิตที่ต้องการเรียกสัมภาษณ์ในโครงการ Admission 
B.Ed.Math_59_3.1_8 รายงานการประชุมการรับนิสิตในโครงการทุนพัฒนาชายแดนภาคใต้ 
B.Ed.Math_59_3.1_9 รายงานการประชุมเพ่ือประเมินผลกระบวนการ และผลการด าเนินงานการรับนิสิตใหม่

ปีการศึกษา 2559 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานการรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 
B.Ed.Math_59_3.1_10 รายงานการประชุมการประเมินและวางแผนการด าเนินงานด้านการเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Math_59_3.1_11 โครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 
B.Ed.Math_59_3.1_12 โครงการแรกพบสาขา 
B.Ed.Math_59_3.1_13 โครงการสวัสดีน้องพ่ีนิสิตครูวิทยา ครั้งที่ 6 
B.Ed.Math_59_3.1_14 โครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษส าหรับนิสิตใหม่  

ที่ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Math_59_3.1_15 โครงการปฐมนิเทศ ที่ด าเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_3.1_16 โครงการพัฒนาทักษะเสริมความเป็นครู ค่ายครู มศว 59 
B.Ed.Math_59_3.1_17 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และค่ายอัตลักษณ์ ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย 
B.Ed.Math_59_3.1_18 รายงานการศึกษาผลการด าเนินงานของระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี   

การควบคุม การดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี จะด าเนินการผ่านระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ที่คอยแนะน าทางด้านวิชาการ และช่วยเหลือให้ค าปรึกษาในด้าน

ส่วนตัว อารมณ์ สังคม เพ่ือให้นิสิตในที่ปรึกษาได้มีโอกาสประสบความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียน ก่อนเริ่มปี

การศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะประชุมเพ่ือคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

และเสนอชื่อเพ่ือให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ควรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรที่มีปริญญาทางด้านการศึกษาอย่างน้อย        

1 ปริญญา หากไม่มีเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งจะเป็นที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีนั้นไปจนกว่า

นิสิตจะส าเร็จการศึกษา ส าหรับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ยึดตามคู่มือ

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน (B.Ed.Math_59_3.2_1) ซึ่งจัดท าโดยส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา        

ซึ่งจะแจกให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาทุกๆ ต้นปีการศึกษา คู่มือดังกล่าวได้ระบุหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อนิสิตดังนี้ 

1) ให้ค าแนะน าในด้านวิชาการ เช่น การเลือกเรียนวิชาให้ตรงตามโครงสร้างของหลักสูตรของนิสิต         

การแก้อุปสรรค/ปัญหาในการเรียนวิชาต่างๆ ให้ข้อมูลแก่นิสิตในเรื่องหลักสูตรและรายละเอียดของวิชา 

2) ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นิสิตในเรื่องกฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อนิสิตจะได้ปฏิบัติ

ตนได้เหมาะสม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิภาพและบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้แก่นิสิต เพื่อนิสิตจะได้

ประโยชน์ตามสิทธิอันพึงมี 

3) จัดรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนิสิตที่อยู่ในความดูแล โดยมีระเบียนสะสมประจ าตัวนิสิตแต่ละคน เพ่ือ

ประโยชน์ในการให้ค าปรึกษาและการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินและอ่ืนๆ 

4) ให้ค าแนะน าแก่นิสิตที่มีปัญหาส่วนตัว เช่น เรื่องการปรับตัว ครอบครัว ควรจัดตารางเวลา (Office 

Hours) ไว้เป็นพิเศษเพ่ือให้โอกาสนิสิตมาพบเพ่ือขอค าปรึกษาและพยายามหาทางช่วยนิสิตแก้ปัญหา ถ้าป็นปัญหาที่

เกินความสามารถก็แนะน าให้ไปหาผู้ที่จะช่วยเหลือได้ต่อไป 

5) ช่วยนิสิตพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคมและบุคลิกภาพ โดยส่งเสริมนิสิตให้เข้าร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ ฝึกเปลี่ยนนิสิตไม่พึงประสงค์ ตั้งเป้าหมายชีวิต 
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6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการนิสิต มหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนิสิตตามที่ได้รับ

มอบหมาย เช่น เป็นกรรมการคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษา ออกใบรับรองความประพฤติของนิสิตให้แก่ผู้ที่มาขอ  

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี (B.Ed.Math_59_3.2_2) มีดังต่อไปนี้  

 

ชั้นปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา 

2 อ.ดร. ชิรา ล าดวนหอม 

3 อ.ดร. ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ 

4 อ.ดร. ญานิน กองทิพย์ 

5 อ.ดร. ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ 

6 อ.ดร. ขวัญ เพียซ้าย 

 

เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเองมากขึ้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมโครงการสัมมนาเก่ียวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี ที่ฝ่ายวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยจัดขึ้นในแต่ละปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2559 โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 

2559 (B.Ed.Math_59_3.2_3)   

การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิต นอกจากจะใช้โทรศัพท์และ Email แล้วยังมีการ

ติดต่อกันโดยผ่านสื่อออนไลน์อ่ืนๆ เช่น Facebook Line เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นช่องทางในการนัดหมาย แจ้งข่าว

ประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหลักสูตร ภาควิชา คณะและ

มหาวิทยาลัย จากที่ผ่านมาพบว่าการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ท าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นิสิตท าแบบประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและ

บริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต แล้วน าผลการประเมินมาพิจารณา โดยร่วมประชุมกันเพ่ือหาข้อสรุปและเสนอแนะให้

อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในปีการศึกษาต่อไป  ในปีการศึกษา 2559 ผลปรากฏว่าจาก

คะแนนเต็ม 5 ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจของนิสิตในการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตในหลักสูตร

ของอาจารย์ที่ปรึกษา เป็น 3.95 (B.Ed.Math_59_3.2_4) ซึ่งถือได้ว่านิสิตมีความพึงพอใจมาก 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยด าเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการจัดประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยน าผลจากการเข้าร่วมหรือจัดกิจกรรม/โครงการของนิสิต

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาประกอบการพิจารณา  

2) จัดโครงการตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพที่จัดโดยภาควิชา คณะหรือมหาวิทยาลัย   

3) ประเมินการด าเนินการของแต่ละโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงในการจัดโครงการในครั้งต่อไป 

4) เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือประเมินแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ

พัฒนาศักยภาพนิสิต และน าผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรม/โครงการมาปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ

ในปีการศึกษาถัดไป 
 

ในปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพ

นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าในปี

การศึกษา 2558 ไม่ได้มีการก าหนดจุดประสงค์หลักการด าเนินการด้านนี้ที่ชัดเจน ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 นี้ 

คณะกรรมการจึงได้ก าหนดจุดประสงค์หลักด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์นอกห้องเรียน เกี่ยวกับการจัดค่าย/กิจกรรมในฐานะครูคณิตศาสตร์ 

2. เพ่ือให้นิสิตได้ประยุกต์และบูรณาการความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในหลักสูตร ไปปรับใช้ใน

สถานการณ์ต่างๆ นอกเหนือจากในห้องเรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนการเข้าร่วม/จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิต

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยก าหนดกิจกรรมและภาระหน้าที่ของนิสิตในแต่ละชั้นปีดังนี้ 

(B.Ed.Math_59_3.2_5) 
 

 ชั้นปีที่ 1 หลักสูตรมอบหมายให้นิสิต ท าหน้าที่ในการเป็นพ่ีกลุ่ม ในการจัดโครงการค่ายสู่ฝัน ... วันอัจฉริยะ 

(B.Ed.Math_59_3.2_6) ซึ่งเป็นโครงการที่หลักสูตรได้ก าหนดขึ้นเพื่อฝึกประสบการณ์ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ นิสิต

จะต้องเรียนรู้กิจกรรมที่จัดในค่าย เพ่ือเสนอแนะและกระตุ้นให้นักเรียนที่เข้าค่ายมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

นอกจากนี้หลักสูตรสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เช่น ค่าย    

อัตลักษณ์ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ที่จัดโดยคณะ โครงการแรกพบสาขาที่จัดโดยรุ่นพ่ีในแต่

ละหลักสูตร รวมถึงกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรม Science Game ในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมไหว้ครู นิสิตจะต้อง
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ออกแบบพานไหว้ครู กิจกรรม Science Game นิสิตจะต้องออกแบบการแสดง รวมทั้งจัดอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้

ประกอบการแสดง 
 

ชั้นปีที่ 2 หลักสูตรมอบหมายให้นิสิตรับผิดชอบการจัดโครงการ Math Day Camp (B.Ed.Math_59_3.2_7) 

ซึ่งเป็นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 1 วัน โดยนิสิตได้รับฟังการสะท้อนผลประเมินการจัดโครงการ Math Day Camp ที่

ผ่านมาจากรุ่นพี่ (ชั้นปีที่ 3) เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมในรุ่นของตนเอง เมื่อสิ้นสุดการ

จัดกิจกรรม นิสิตจะต้องประเมินผลการท ากิจกรรม สะท้อนผลการด าเนินงานเพ่ือส่งต่อให้รุ่นถัดไป ซึ่งการจัดกิจกรรม

ค่ายเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งความรู้เกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 นิสิตได้รับจากการเรียนในรายวิชา MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS และนิสิต

ได้รับความรู้จากรายวิชาดังกล่าวไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมในค่าย Math Day Camp  หน้าที่อีกประการหนึ่ง

ของนิสิตชั้นปีที่ 2 คือ การดูแลนิสิตชั้นปีที่ 1 ทั้งทางด้านวิชาการ แนะน าการลงทะเบียน และจัดเตรียมความพร้อม

ทางวิชาการแก่รุ่นน้อง โดยผ่านกิจกรรมแรกพบสาขาและกิจกรรมติวน้องก่อนสอบ ซึ่งผลจากการจัดกิจกรรมท าให้

นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้รู้จักกันมากขึ้น ได้รับค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้นิสิตได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมในโครงการ SWU Open House เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ 

ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรมอบหมายให้นิสิตรับผิดชอบการจัดโครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ ซึ่งเป็นการจัดค่าย

คณิตศาสตร์ 3 วัน 2 คืน ซึ่งจะมีคณาจารย์ นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมโครงการ เช่นเดียวกับโครงการ      

Math Day Camp นิสิตได้รับฟังการสะท้อนผลประเมินการจัดโครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ ในปีที่ผ่านมาจากรุ่นพ่ี 

(ชั้นปีที่ 4) เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงและวางแผนการจัดกิจกรรมในรุ่นของตนเอง เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรม   

นิสิตจะต้องประเมินผลการท ากิจกรรม สะท้อนผลการด าเนินงานเพื่อส่งต่อให้รุ่นถัดไป ซึ่งการจัดกิจกรรมค่าย      

เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 นิสิตได้ลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จริง ได้เรียนรู้ 

แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง นิสิตได้น าความรู้ในสาขาวิชาของตนไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ      

เป็นการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมเบื้องต้นในสาขาวิชาชีพของตน นอกจากนี้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านรายวิชา MA481 MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS  

ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรมอบหมายให้นิสิตท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาแก่รุ่นน้องชั้นปีที่ 3 ในการจัดค่ายสู่ฝัน... 

วันอัจฉริยะ และมอบหมายให้นิสิตน าเสนอโครงงานคณิตศาสตร์ ในรูปแบบปากเปล่าและโปสเตอร์ในโครงการ

น าเสนอผลงานนิสิต ครั้งที่ 3: SCI Fair-Senior Project Presentation นอกจากนี้นิสิตยังได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากรายวิชา MA492 MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR และ ME471 

INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 
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ชั้นปีที่ 5 นิสิตออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา โดยนิสิตสามารถ

เลือกโรงเรียนเพ่ือฝึกประสบการณ์ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์ที่แตกต่าง หลักสูตรจึง

ก าหนดให้นิสิตเลือกโรงเรียนที่จะไปปฏิบัติการวิชาชีพครูภาคเรียนละ 1 โรงเรียน โดยมอีาจารย์นิเทศก์ทางด้าน

การศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ และอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะจากภาควิชาคณิตศาสตร์ เป็นผู้ดูแลและให้ค าปรึกษา

ด้านวิชาการและการปรับตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างการฝึกประสบการณ์ได้มีการก าหนดให้นิสิตท า

วิจัยในชั้นเรียนและโครงการเพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เนื่องจากนิสิตที่ออกไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจะต้องเข้าร่วมสัมมนาก่อน 

ระหว่าง และหลังฝึกประสบการณ์ ทางหลักสูตรจึงมอบหมายให้นิสิตสะท้อนผลการฝึกประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง   

ชั้นปีที่ 4 เพ่ือให้รุ่นน้องได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียน รวมทั้งได้รับฟังประสบการณ์จากรุ่นพ่ีในการไปฝึก

ประสบการณ์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ในชั้นปีที่ 5 

 นอกจากกิจกรรมที่หลักสูตรได้ก าหนดไว้ในแผนข้างต้นแล้วทางหลักสูตรยังมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ที่ภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยจัดขึ้นด้วย เช่น การเข้ารับฟังบรรยายเรื่องการวิจัยในชั้นเรียน 
เรื่องการพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2559 เป็นต้น 
  

 เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตโดยพิจารณาจากผลการด าเนินการในแต่ละโครงการที่จัดโดยหลักสูตร (B.Ed.Math_59_3.2_8) เพ่ือน าไป
ปรับปรุงแผนการส่งเสริมและพัฒนานิสิตในปีการศึกษาถัดไป โดยที่ประชุมมีมติให้ โครงการ Math Day Camp และ
โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ เป็น 2 โครงการหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2560 ต่อไป  
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_3.2_1 ภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
B.Ed.Math_59_3.2_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  
B.Ed.Math_59_3.2_3 โครงการสัมมนา เรื่อง ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาระดับปริญญาตรี  

ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Math_59_3.2_4 ผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 
B.Ed.Math_59_3.2_5 รายงานการประชุมเพ่ือก าหนดนโยบาย เป้าหมาย/จุดหมายและแผนการด าเนินการ

พัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้งก าหนด
ภาระหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ และให้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้นิสิตเข้าร่วมใน
โครงการ 

B.Ed.Math_59_3.2_6 โครงการค่ายสู่ฝัน…วันอัจฉริยะ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_3.2_7 โครงการ Math Day Camp  
B.Ed.Math_59_3.2_8 รายงานการประชุมศึกษาผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา สะท้อนผลจากการ

ด าเนินงานโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

 

ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

2554* 33 33 32 32 30 30 1 32
100 96.97

33
   

2555 39 - 39 36 36 36 36 36
100 92.31

39
   

2556 34 - - 34 32 32 32 32
100 94.12

34
   

2557** 34 - - - 31 35 35 35
100 100

35
   

2558*** 42 - - - - 42 43 - 

2559  31 - - - - - 31 -
 

 

 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง B.Ed.Math_59_3.3_1 

*มีนิสิตในหลักสูตรตกค้าง 1 คน 

**มีนิสิตจากหลักสูตร วท.บ. (คณิตศาสตร์) ยา้ยเข้าในหลักสตูร 4 คน  

***มีนิสิตในหลักสูตรลาออก 2 คน และมีนิสิตจากหลักสตูร วท.บ. (คณิตศาสตร์) ยา้ยเข้าในหลักสตูร 3 คน  

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 

 จากตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนิสิต จะพบว่า อัตราการคงอยู่ของนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีสูง นั่นคือ มากกว่าร้อยละ 90 ในทุกปีการศึกษา นอกจากนั้นจะพบว่าในสามปีการศึกษา

อัตราการคงอยู่   = 
     จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 3 

จ านวนนิสิตรับเข้า (ชัน้ปีที่ 1) 
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ย้อนหลังมีนิสิตจากหลักสูตรอื่นย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แสดงให้เห็นว่า
หลักสูตรนี้ได้รับความสนใจจากผู้เรียนเป็นอย่างดี  
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
 จ านวนนิสิตในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในบางปีการศึกษา เพ่ิมขึ้นจากจ านวนที่มีอยู่
เดิมเนื่องจากมีนิสิตจากหลักสูตรอื่นย้ายเข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้  ในขณะที่บางปีการศึกษา จ านวนนิสิตลดลง 
สาเหตุเกิดจาก 
 1) นิสิตเป็นนิสิตใหม่ จ่ายค่าลงทะเบียนแต่ไม่เข้าเรียนตั้งแต่ต้น  
 2) เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรแล้ว นิสิตค้นพบตัวเองว่าไม่ถนัดในสาขาวิชานี้ จึงเปลี่ยนไปเรียนในสาขาอ่ืนที่
ตัวเองถนัดและสนใจอย่างแท้จริง  
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

2555 2556 2557 2558 2559 

2551 31 31(100%) - - - - 

2552 29 - 28(96.55%) - - - 

2553 37 - - 36(97.3%) - - 

2554 33 - - - 31(93.94%)*  

2555 39     35(89.74%) 

รายการหลักฐานอ้างอิง B.Ed.Math_59_3.3_2 
* มีนิสิตที่เข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2553 จ านวน 1 คน ที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 

 จากตารางจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา 5 ปี ย้อนหลังจะพบว่า อัตราการส าเร็จการศึกษาในแต่
ละปีการศึกษา สูงประมาณร้อยละ 90  
 
หมายเหตุ ในบางปีการศึกษาทีพ่บว่าจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาน้อยกว่าจ านวนที่รับเข้า มีสาเหตุมาจากการที่นิสิต
ไม่ได้มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาตั้งแต่แรก หรือลาออกไปศึกษาที่สถาบันการศึกษาอื่นในสาขาที่ตนเองมีความสนใจ 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

 1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง ท าให้นิสิตได้รับการดูแลในด้านต่างๆ มีส่วนให้นิสิตส าเร็จการศึกษา 
 2. ปัญหาส่วนตัวของนิสิตเอง เช่นปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาครอบครัว มีผลให้นิสิตส าเร็จการศึกษาล่าช้า 
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ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 จากการประเมินเรื่องของการจัดการข้อร้องเรียนและพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้ประเมินรายงานการ
ประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการเพ่ิมระบบการ
จัดการข้อร้องเรียน ดังนี้ 

ระบบการจัดการข้อร้องเรียน 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดช่องทางการรับข้อร้องเรียน 3 ช่องทางดังนี้  

 (1) กล่องรับข้อร้องเรียนซึ่งตั้งอยู่อาคาร 19 ชั้น 19  

 (2) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา  

 (3) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ของคณะวิทยาศาสตร์ 

2) แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน เมื่อมีข้อร้องเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ขั้นที่ 1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาข้อร้องเรียน 

ขั้นที่ 2 ในกรณีที่ข้อร้องเรียนอยู่ในอ านาจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ  

บริหารหลักสูตรจะจัดการข้อร้องเรียนเอง แต่ถ้าข้อร้องเรียนอยู่นอกเหนือการก ากับดูแล
ของหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะส่งข้อร้องเรียนไปตามระบบเพ่ือให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนต่อไป 

ขั้นที่ 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้ อ.เอนก จันทรจรูญ และ อ.ปัญญวัฒน์        
หาอาษา ติดตามการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีที่การจัดการข้อร้องเรียนไม่เรียบร้อยให้
น าเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

            ส าหรับในปีการศึกษา 2559 ไม่มีข้อร้องเรียนใด เกี่ยวกับหลักสูตร  

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 

ไม่มีข้อร้องเรียน ไม่มีผลการด าเนินการ 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_3.3_1 รายงานจ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา ตั้งแต่ 2550-2558 

B.Ed.Math_59_3.3_2 รายงานจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี ตั้งแต่ 2554-2558 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือวางแผนการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตร โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (B.Ed.Math_59_4.1_1) 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และร่าง

ข้อก าหนดภาระงานโดยให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

  (1) กรณีรับอาจารย์ใหม่เพ่ือเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ

เรื่องการขออัตราก าลังไปยังภาควิชาเพ่ือให้ภาควิชาด าเนินการตามระบบต่อไป  

(2) กรณีปรับเปลี่ยนอาจารย์ภายในภาควิชาเพ่ือเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ในภาควิชา โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมี

คุณวุฒิทางด้านการศึกษาอย่างน้อย 1 ปริญญา  

3) หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ไปยังภาควิชาเพ่ือด าเนินการแต่งตั้งตามระบบต่อไป  

4) เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินระบบ ผลที่ได้ และเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงเพ่ือใช้วางแผนการรับและแต่งตั้ง หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาได้มีการประกาศรับอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับ   

ปริญญาเอกทางด้านคณิตศาสตรศึกษา จ านวน 1 อัตรา แต่ไม่มีผู้มาสมัครในสาขาวิชานี้ (B.Ed.Math_59_4.1_2) 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรแสดงได้ดังแผนผัง 
4.1.1 

 
แผนผัง 4.1.1 ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีข้ันตอนและ
ขบวนการดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณา 2 

ด้านดังนี้ 
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(1) ด้านแผนบริหารอัตราก าลัง โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหารือวางแผนอัตราก าลัง จากนั้น

น าข้อสรุปเสนอต่อที่ประชุมภาควิชา พร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการวางแผนเรื่องอัตราก าลังในปีการศึกษาถัดไป 

(2) ด้านแผนบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดและมอบหมายภาระหน้าที่ให้แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณวุฒิ และประสบการณ์ ดังนี้ 

 

                      
ล าดับ 

รายการ 

ปีการศึกษา 2559 

อ.
ดร

.สุก
ัญญ

า  

อ.
ปัญ

ญว
ัฒน

 ์

อ.
ดร

.ธีร
ศัก

ดิ์ 

อ.
เอ

นก
 

อ.
ดร

.ชิร
า 

1 งานตารางสอน 
     

2 งานหลักสูตร 
     

3 งานอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 
     

4 งานอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและสัมมนา 
     

5 งานแผนและงบประมาณ 
     

6 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
     

7 งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
     

8 งานศิลปวัฒนธรรม 
     

9 งานบริการวิชาการ 
     

10 งานบริหารทั่วไป 
     

11 งานประกันคุณภาพการศึกษา 
     

12 งานประเมินภาระงาน 
     

รวมงานรายบุคคล 12 9 9 7 10 

       รายการหลักฐานอ้างอิง B.Ed.Math_59_4.1_3 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการบริหารเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันปรับปรุงและวางแผนปฏิบัติการส าหรับภาค
การศึกษาต่อไป 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมประชุมเพ่ือพิจารณาปรับบทบาทหน้าที่ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ปฏิบัติมากขึ้น โดยลดภาระหน้าที่ของ อ.เอนก      
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จันทรจรูญ เพ่ือเปิดโอกาสให้ อ.เอนก ได้มีเวลาในการท าวิทยานิพนธ์มากขึ้น เพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน (B.Ed.Math_59_4.1_3) 

- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรแสดง
ได้ดังแผนผังต่อไปนี้ 

 
แผนผัง 4.1.2 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ขั้นตอนและกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

(B.Ed.Math_59_4.1_3) โดยภาควิชาได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ จ านวน 3,000 บาทต่อ

คนต่อปี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ขอทุนวิจัย/ทุนน าเสนอผลงาน  

2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าอบรม/ประชุมทางวิชาการในโครงการที่สนใจหรือมีความเชี่ยวชาญภายใต้

กรอบงบประมาณหรือกรรมการบริหารหลักสูตรอาจจะพิจารณามอบหมายให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการที่จ าเป็นและมี

ประโยชน์ต่อการบริหารหลักสูตรและพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการท าวิจัยและ

น าเสนอผลงานทางวิชาการตามทุนวิจัย/ทุนน าเสนอผลงานที่ขอดังข้างต้น (B.Ed.Math_59_4.1_4) 



 หน้า 29 

3) เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุม

เพ่ือสรุปผลและประเมิน เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้ ไปด าเนินการวางแผนปรับปรุงระบบการส่งเสริมและพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาวิชาการ/

วิชาชีพ และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 1 คน ได้รับทุนวิจัย (B.Ed.Math_59_4.1_5) 
 

- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม 
1 อ.สุกัญญา หะยีสาและ โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ

วิทยาศาสตร์(การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด) 
2 อ.ปัญญวัฒน์  หาอาษา โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
3 อ.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ - โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- โครงการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์(การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด) 

4 อ.เอนก  จันทรจรูญ - โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- โครงการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์(การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด) 

5 อ.ชิรา  ล าดวนหอม - โครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- โครงการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์(การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด) 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่  

(หมายถึง อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2559) 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน 2 คน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้วางแผนปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเนื่องจากมี

อาจารย์ 1 คน (อ.ธนูชัย ภูอุดม) ที่เกษียณอายุราชการ และปรับเปลี่ยนอาจารย์อีก 1 คน (อ.ดร.ญานิน กองทิพย์) ไป

เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้มีการมอบหมายให้อาจารย์สองคน ได้แก่ อ.ดร.สุกัญญา    

หะยีสาและ และอ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ เข้ามาเรียนรู้การท างานในหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

โดยให้ประธานหลักสูตรในขณะนั้น (อ.ธนูชัย ภูอุดม) ให้ค าแนะน าในด้านการบริหารหลักสูตรแก่ อ.ดร.สุกัญญา   

หะยีสาและ ซึ่งจะมารับต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตรคนต่อไป 
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นอกจากนี้ยังได้เชิญอาจารย์ทั้งสองคนมาช่วยในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการ

ด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2558 ด้วย เพื่อให้อาจารย์ทั้งสองได้เห็นภาพรวมและเข้าใจการด าเนิน 

การในหลักสูตร ท าให้ในปีการศึกษา 2559 นี้ อาจารย์ทั้งสองคน มีเข้าใจการด าเนินการของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_4.1_1 ค าขออัตราก าลังคณิตศาสตร์ 
B.Ed.Math_59_4.1_2 ประกาศรับสมัครงานต าแหน่งอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ 
B.Ed.Math_59_4.1_3 รายงานการประชุมเพ่ือวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ

ปรับเปลี่ยนภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Ed.Math_59_4.1_4 สัญญาทุนวิจัยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ 
B.Ed.Math_59_4.1_5 เอกสารแสดงการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 60 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 1.67 คะแนน 
หมายเหต ุ มีอาจารยป์ระจ าหลักสตูรจ านวน  1 คน ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  
              เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (B.Ed.Math_59_4.2.2_1) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_4.2.2_1 เอกสารการยื่นขอพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 6 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 120 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค ์

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผศ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา 

อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ 
อ.เอนก  จันทรจรูญ 

A Bulge Function on Volterra Integral Equations of the Second 
Kind by Using the Elzaki Transform, Applied Mathematical 
Science,. Vol 99(5), 2016, pp. 755-761 

1 

2 อ.ดร.ชิรา  ล าดวนหอม Characterizations of Graphs having large Proper Connection 
Numbers, DMGT, 2016,pp. 439-453 

1 

  On Planarity of 3-Jump Graphs, IJAM,. Vol 108(2), 2016, 
pp. 451-466 

1 

  On Proper-Path Colorings in Graphs, JCMCC 97, 2016, 
pp. 189-207 

1 

  On Color Frames of Stars and Generalized Matching Numbers, 
JCMCC 98, 2016, pp. 221-237 

1 

  Proper-Path Colorings in Graph Operations, JCMCC 98, 2016, 
pp. 239-252 

1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 6 
คิดเป็นร้อยละ 120 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_4.2.3_1 A Bulge Function on Volterra Integral Equations of  the Second Kind by 

Using the Elzaki Transform, Applied Mathematical Science,. Vol 99(5), 2016, 

pp. 755-761 

B.Ed.Math_59_4.2.3_2 Characterizations of Graphs having large Proper Connection Numbers, DMGT, 

2016, pp. 439-453 

B.Ed.Math_59_4.2.3_3 On Planarity of 3-Jump Graphs, IJAM,. Vol 108(2), 2016, pp. 451-466 

B.Ed.Math_59_4.2.3_4 On Proper-Path Colorings in Graphs, JCMCC 97, 2016, pp. 189-207 

B.Ed.Math_59_4.2.3_5 On Color Frames of Stars and Generalized Matching Numbers, JCMCC 98, 

2016, pp. 221-237 

B.Ed.Math_59_4.2.3_6 Proper-Path Colorings in Graph Operations, JCMCC 98, 2016, pp. 239-252 

 

ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 5 คน 5 คน 4 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.65 4.73 4.82 
*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
                 

 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ประชุมร่วมกับภาควิชาเพ่ือวางแผนปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตร

เนื่องจากมีอาจารย์ 1 คน ซึ่งได้แก่ประธานหลักสูตร (อ.ธนูชัย ภูอุดม) ที่จะเกษียณอายุราชการในปี 2559 หลักสูตรจึง

ได้พิจารณาหาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ และมีวุฒิการศึกษา ที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นประธานหลักสูตร ซึ่งที่ประชุมมี

มติให้ อ.ดร.สุกัญญา   หะยีสาและ ซึ่งจะมารับต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตรคนต่อไป แต่เนื่องจาก อ.ดร.สุกัญญา   

หะยีสาและ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จึงได้วางแผนปรับเปลี่ยนให้อาจารย์ในหลักสูตรอีก 1 

คน (อ.ดร.ญานิน กองทิพย์) ไปเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาแทนอ.ดร.สุกัญญา   หะยีสาและ ซ่ึง

ก็จะส่งผลต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด ภายหลังการพิจารณาจึงให้อ.ดร.ธีรศักดิ์ 

ฉลาดการณ์ เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีก 1 คน เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตามจ านวน โดยอาจารย์

ทั้งสองคนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของหลักสูตรตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จึงท าให้การคงอยู่
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ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ไม่

มีการลาศึกษาต่อหรือลาออก ท าให้อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เปลี่ยนแปลง และยังพบอีกว่าอัตรา

การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสิตตามท่ี สกอ. ก าหนด  

(B.Ed.Math_59_4.3_1 และ B.Ed.Math_59_4.3_2) 
 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Ed.Math_59_4.3_1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

B.Ed.Math_59_4.3_2 สรุปผลประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2558 จาก E-Survey  
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้มี
การส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร อีกทั้งข้อคิดเห็นจากอาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะที่ไปตามโรงเรียนต่าง ๆ และผลจากการ
ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการศึกษาภายในหลักสูตร นอกจากนี้ยังน าข้อมูลที่ได้จากมติที่ประชุมร่วมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ซึ่งมีอาจารย์ที่เป็นตัวแทนของหลักสูตรเข้าประชุม มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุงหลักสูตร โดย
หลักสูตรที่ปรับปรุงจะต้องมีความสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554 (B.Ed.Math_59_5 .1_1) มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานจาก
คุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการใน
รูปคณะกรรมการร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ ตัวแทนของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสู ตรจะเข้าร่วมประชุมกับคณะ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือวางแผนปรับปรุงหลักสูตรให้ได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 
   

 แนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
เป็นผู้น าในการสร้างสรรค์การเรียนรู้แนวใหม่ มีความเป็นครูและเป็นนักวิชาการท่ีพร้อมด้วยคุณธรรม เพ่ือให้ได้บัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว หลักสูตรจึงมีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขา 
และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน รวมถึงความต้องการของประเทศ โดยศึกษามาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 
2554 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานจากคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมีมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทักษะการจัดการเรียนรู้  โดยมีระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิช าดังนี้
(B.Ed.Math_59_5.1_2)  

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระวิชา โดยอิงข้อมูลจาก 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554 

มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานจากคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต 
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2) ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ 

3) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง จัดท าร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. xxxx) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์

และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานจากคุรุสภาและ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยก าหนดสาระของรายวิชาที่เรียน/กิจกรรม

เสริมในหลักสูตรให้ครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษของนิสิต/ สมรรถนะของหลักสูตรที่ก าหนดไว้ 

4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือคัดกรองและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 
 

5) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดส่งร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. xxxx)  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร 

6) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปรับ/ แก้ไขร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ป)ี   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. xxxx)  ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 

7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. XXXX) (มคอ.2) ตามระบบ โดยพิจารณาว่ามี

ข้อเสนอแนะหรือไม่ ในกรณีท่ีมีข้อเสนอแนะ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ  

8) ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขออนุมัติหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา 

จากระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระ
ของรายวิชา ที่ให้หลักสูตรมีทั้งสาระวิชาทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มี
ความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554 มาตรฐานวิชาชีพ
ครู  11 มาตรฐานจากคุรุสภาและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ซึ่ งมติที่ประชุม มีดั งนี้ 
(B.Ed.Math_59_5.1_2) 
 1) ก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือยกร่าง/

จัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (มคอ.2) ที่สอดคล้อง
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กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขา

ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554 มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐานจากคุรุสภาและส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา รวมถึงให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา 

 2) ก าหนดให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยกร่าง/จัดท าหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (มคอ.2) โดย  
                   (1) ก าหนดเนื้อหา สาระการเรียนรู้ และคุณธรรมที่ส าคัญ ส าหรับผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ของ

หลักสูตรแต่ละระดับชั้น โดยให้ครอบคลุมคุณลักษณะพิเศษ/สมรรถนะของหลักสูตร 

            (2) จัดล าดับก่อนหลังของเนื้อหา สาระการเรียนรู้/กิจกรรมเสริมประสบการณ์ ให้แก่ผู้เรียนได้เรียนรู้

ไปตามวัย วุฒิภาวะ และพัฒนาการทางสติปัญญา 

            (3) จัดเนื้อหาสาระ/กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความต่อเนื่องตลอดหลักสูตร         

 3) ก าหนดให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  (1) เป็นอาจารย์ในคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานใน

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

  (2) เป็นอาจารย์ที่ได้มีการวางแผนให้เข้าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ ซึ่งแทนอาจารย์ที่

เกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2559 และอาจารย์ที่มีการปรับเปลี่ยนไปประจ าหลักสูตรอ่ืน 

  (3) มีคุณวุฒิอย่างน้อยระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาหรือคณิตศาสตร์ 

 4) ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จ านวน 11 คน ซึ่ง

เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนด 

 5) มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ท าบันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านระบบไปยังคณะวิทยาศาสตร์ 

2. ขอแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ท าบันทึกข้อความ เรื่อง  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่านระบบไปยังคณะวิทยาศาสตร์ ส่งผลให้คณะวิทยาศาสตร์มีค าสั่ง 
ที่  82/2559 เรื่ อง  แต่ งตั้ งคณะกรรมการปรับปรุ งหลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(B.Ed.Math_59_5.1_3) 
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3. จัดท าร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการยกร่าง/จัดท าหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังนี้ 

       1)  ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
(มคอ.1) พ.ศ. 2554 เกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ โครงสร้างของหลักสูตร ผลการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
      2) รวบรวมข้อมูลจากการสัมมนาอาจารย์พ่ีเลี้ยงและผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ และ
อาจารย์นิเทศก์การศึกษา โดยมีการชี้แจงแนวทางในการจัดการศึกษาและรับข้อเสนอแนะจากทางโรงเรียน เพ่ือเป็น
แนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความต้องการของประเทศ  
      3) รวบรวมข้อมูลจากผลการส ารวจความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้มาเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
     4) น าความรู้ที่ได้จากการประชุมหรืออบรมทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์และการจัดการเรียน
การสอนมาปรับปรุงรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา   
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าข้อมูลที่ได้มาประกอบในการยกร่าง/จัดท าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (มคอ.2) (B.Ed.Math_59_5.1_4)   

4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อคัดกรองและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์
หลักสูตร 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตประชุมร่วมกันเพื่อคัดกรองและเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือวิพากษ์หลักสูตร

จ านวน 3 คน โดยผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และมีความเกี่ยวข้องกับ

การศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่ในการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรมีความสอดคล้อง

กับเป้าหมายที่ก าหนด  

5. จัดส่งร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ .  2560)  
ให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิพากษ์หลักสูตร 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับข้อมูลในการวิพากษ์ 

หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิ  

6. ปรับร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ.  2560) 
ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์พิจารณาผลการวิพากษ์ 

และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ เช่น 

1) ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความเด่นชัดและมีความทันสมัย  
2) ปรับหน่วยกิตบางวิชาให้มีความเหมาะสม เช่น วิชา MA481 MATHEMATICS PROJECTS FOR 

TEACHERS  
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3) ปรับรายวิชา MA301 MATHEMATICS FOR TEACHERS แยกเป็นสองรายวิชา ได้แก่  
MA301 MATHEMATICS FOR MIDDLE SCHOOL TEACHERS และ MA302 MATHEMATICS 
FOR HIGH SCHOOL TEACHERS  

 

7. ขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) (มคอ.2) ตามระบบ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสต์ ท าบันทึกข้อความ เรื่องขออนุมติ 

เห็นชอบหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (มคอ.2) ไปตาม
ระบบ เพื่อขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2559  
เมื่อวันที่ 25 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559  

2) สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม  ครั้งที่ 6/2559  
       เมื่อวันที่  11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  

3) สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 1/2560  
                     เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 

8. ขออนุมัติหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

อยู่ระหว่างการด าเนินการขออนุมัติหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา  

(B.Ed.Math_59_1.1_2)   

 

 ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  หลักสูตรที่ใช้ปัจจุบันเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2556) ที่มีมาตรฐานวิชาชีพครูเป็น 11 มาตรฐาน ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 และครบรอบในการปรับปรุงใน   
ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้น าผลที่ได้จากการ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาประกอบการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร รวมทั้งจากการวิเคราะห์วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) ซึ่งพบว่าวัตถุประสงค์แต่
ละข้อยังไม่ชัดเจน มีการคาบเกี่ยวกันระหว่างวัตถุประสงค์บางข้อ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงได้ปรับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความชัดเจนมากข้ึน ดังนี้ (B.Ed.Math_59_1.1_2)   

1)  มีความรอบรู้และใฝ่รู้ทั้งในด้านคณิตศาสตร์และศาสตร์สาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตระหนักในคุณค่าของวิชา
คณิตศาสตร์  
       2) มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถบูรณาการ

องค์ความรู้อย่างสร้างสรรค์และมีทักษะในการสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   3) มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับสภาพ

จริงในชั้นเรียน    
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   4) มีความสามารถในการใช้และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล หรือนวัตกรรมเพ่ือช่วย

ในการวิจัยและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  

   5)  มีความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนตามหลักธรรมมาภิบาล และจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีจิตส านึกในการ

ท างานเพ่ือสังคมอย่างต่อเนื่อง สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยใช้หลักประสานประโยชน์ส่วนรวมตามวิถีประชาธิปไตย 

เพ่ือขับเคลื่อนและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ธ ารงรักษาไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทย 

สาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรที่ใช้ปัจจุบันเป็นหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2556) ไดก้ าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยแบ่งรายวิชาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (B.Ed.Math_59_1.1_1) 
        1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบโดยส านักนวัตกรรมการเรียนรู้ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
โดยให้เลือกจากกลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มวิชาศิลปะศาสตร์ 

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู รับผิดชอบโดยคณะศึกษาศาสตร์  
ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต เป็นวิชาชีพครูบังคับ 49 หน่วยกิต และวิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
กิต และวิชาเอก รับผิดชอบโดยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต เป็น
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 55 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิต วิชาการสอนวิชาเอก 6 หน่วยกิต เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นวิชา 
ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 

 

ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเดิมในบางรายวิชาเพ่ือ

ด าเนินการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1. ในรายวิชา MA492 MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้สอนในวิชาสัมมนา 

โดยเพิ่มจ านวนผู้สอนจากเดิม 2 คน เป็น 8 คน โดยให้ผู้สอนมีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อสัมมนา 

อาจารย์ทั้ง 8 คน มีหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลักของนิสิตกลุ่มท่ีลงทะเบียน และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษารองของนิสิต

อีกกลุ่มหนึ่ง ผู้สอนทั้ง 8 คน จะจับคู่เพ่ือให้ค าปรึกษานิสิตในประเด็นที่หลากหลาย ส่วนนิสิตจะถูกแบ่งออกเป็นกลุ่ม

ย่อยกลุ่มละ 3-4 คน แต่ละกลุ่มจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลักเป็นอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มท่ีลงทะเบียนและมีที่ปรึกษารอง

เป็นอาจารย์ที่จับคู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก นิสิตได้รับมอบหมายให้ศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ การ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ หรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรศึกษา ที่นิสิตแต่ละกลุ่มสนใจ และน ามาเขียน

บทความทางวิชาการเพ่ือฝึกให้นิสิตได้ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ฝึกเขียนน าเสนอในรูปแบบของบทความวิชาการ โดยมี

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและปรึกษารองคอยดูแล ให้ค าปรึกษา ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชื่อว่าการมอบหมาย

ให้อาจารย์ 2 คน ดูแลนิสิตสองกลุ่มย่อย จะท าให้อาจารย์มีเวลาในการดูแลและให้ค าปรึกษานิสิตได้มากขึ้น 

(B.Ed.Math_59_5.1_5) 
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      2. ในรายวิชา MA481 MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS ผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตท าโครงงาน

คณิตศาสตร์ที่บูรณาการระหว่างสาระในรายวิชา เช่น บูรณาการระหว่างสาระเรขาคณิตกับสาระพีชคณิต หรือบูรณา

การแบบเชื่อมโยงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์ในชีวิตจริง โดยให้นิสิตแต่ละกลุ่ม

รายงานความก้าวหน้าของการท าโครงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรร่วมกับผู้สอนได้เชิญอาจารย์ทางคณิตศาสตร์มาเป็นที่ปรึกษาร่วมส าหรับโครงงานในเรื่องท่ีอาจารย์มีความ

เชี่ยวชาญ (B.Ed.Math_59_5.1_6)  

 3. ในรายวิชา ME471 INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS ได้มอบหมาย

ให้นิสิตฝึกท าแผนการจัดการเรียนรู้ และทดลองสอนหน้าชั้นเรียน เพ่ือเป็นการฝึกการสอนหน้าชั้นเรียนก่อนที่นิสิตจะ

ออกไปฝึกประสบการณ์ในชั้นปีที่ 5 โดยในปีการศึกษา 2559 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีแนวคิดที่มุ่งให้นิสิต

ได้มีประสบการณ์ในการใช้สื่อหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนั้นในรายวิชานี้ผู้สอนได้มีข้อก าหนดให้นิสิตใช้

กระดานอัจฉริยะในการสอนหน้าชั้นเรียน ตลอดจนฝึกการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การน า 

Application ต่างๆ มาปรับใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นผู้เรียนและท าให้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจมาก

ขึ้น ฝึกให้นิสิตจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ลดการสอนแบบบรรยาย ตลอดจนฝึกการสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมในชั้นเรียน (B.Ed.Math_59_5.1_7) 

 นอกจากการปรับปรุงสาระรายวิชาที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2559 แล้ว คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ปรับสาระของรายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (5 ปี)  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีรายละเอียดของรายวิชาแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเหมือน
หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2556 ซึ่งในแต่ละส่วนได้มีการปรับปรุงสาระของรายวิชาให้มีความทันสมัยและก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้น ดังนี้ (B.Ed.Math_59_1.1_2) 

   
        1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในหมวดนี้ ส านักนวัตกรรมการเรียนรู้เป็นผู้
ปรับปรุงสาระในรายวิชาโดยปรับรายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนานิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละเพ่ือส่วนรวม มีความรอบรู้ 
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง สังคม สิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม มีทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
รู้เท่าทันเทคโนโลยี สามารถประยุกต์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม รวมทั้งมี
ทักษะชีวิต เคารพวิถีประชาธิปไตย เข้าใจและสามารถปรับใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนิน
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข    

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่  
 2.1) กลุ่มวิชาชีพครู ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต เป็นวิชาชีพครูบังคับ 49 หน่วยกิต และ

วิชาชีพครูเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต การปรับสาระของรายวิชาด าเนินการโดยคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อให้รายวิชามี
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ความทันสมัยตามความก้าวหน้าและสอดคล้องกับมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนดโดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนานิสิตให้
เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านจัดการเรียนการสอน ด้านการท าวิจัยทางการสอน ด้านการใช้ภาษา 
ต่างประเทศในการแสวงหาความรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์ และเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดี  
        2.2) กลุ่มวิชาเอก มีการปรับสาระของรายวิชาและจ านวนหน่วยกิตโดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 79 หน่วยกิต โดยปรับเพ่ิมจากหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 (ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต) เป็นวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 4 
หน่วยกิต วิชาเอกบังคับ 55 หน่วยกิต วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต วิชาการสอนวิชาเอก 7 หน่วยกิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต)  วิชาเอกเลือกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อย
กว่า 4 หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย ยกเว้นวิชา
ที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
  โดยการปรับสาระของรายวิชาได้มีการปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต  (ในบางรายวิชา) เพ่ิม/ตัด

รายวิชา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้

ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงสาระของรายวิชาใน
หลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ ดังนี้ 

1.  ในรายวิชา MA102 TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS I ผู้สอนได้น าเครื่องค านวณเชิงกราฟ TI-

Nspire ที่ทางคณะกรรมการบริการหลักสูตรร่วมกับภาควิชาด าเนินการสั่งซื้อมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตได้

เรียนรู้การใช้เครื่อง ฝึกการใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟ เห็นตัวอย่างการใช้เครื่องค านวณ เชิงกราฟในการจัดการเรียนรู้ 

รวมทั้งสามารถใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟในการตรวจสอบความถูกต้องของการด าเนินการทางคณิตศาสตร์บางอย่างได้ 

ซึ่งเครื่องค านวณเชิงกราฟเป็นเทคโนโลยีขนาดเล็กที่สามารถพกพาได้สะดวก เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนต่อไปได้ (B.Ed.Math_59_5.1_8)   

2. ในรายวิชา MA492 MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้
แนวทางในการเลือกหัวข้อสัมมนาแก่ผู้สอน โดยให้ผู้สอนพิจารณาแนวโน้ม/ทิศทางทางคณิตศาสตรศึกษา หัวข้อทาง
คณิตศาสตรศึกษาที่ก าลังได้รับความสนใจ เพ่ือแนะน านิสิต แต่อย่างไรก็ตามผู้สอนให้อิสระแก่นิสิตในเรื่องการเลือก
หัวข้อสัมมนา นิสิตศึกษาในหัวข้อที่นิสิตแต่ละกลุ่มมีความสนใจ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือน ามาเขียน
บทความทางวิชาการ ก่อนปิดภาคการศึกษา 2/2558 ผู้สอนได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสืบค้นข้อมูลทางด้าน
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ตลอดจนแนะน าเว็บไซต์ทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ เพ่ือให้ นิสิตสามารถสืบค้น
ข้อมูลได้ในระหว่างปิดภาคการศึกษาและน าข้อมูลที่ได้มาน าเสนอและอภิปรายร่วมกันเมื่อเปิดภาคเรียน ซึ่งในปี
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การศึกษา 2559 นี้ มีหัวข้อที่น ามาสัมมนาท่ีก าลังเป็นที่ได้รับความสนใจในปัจจุบัน ได้แก่  กิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ไปสู่สะเต็มศึกษา เป็นต้น 

  

     3. ในรายวิชา MA481 MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS ผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตท าโครงงาน
คณิตศาสตร์ โดยผู้สอนได้น าเสนอตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจให้กับนิสิต เพ่ือเป็นแนวทางในการท า
โครงงานของนิสิต โดยตัวอย่างโครงงานที่น าเสนอเป็นโครงงานเชิงบูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เช่น โครงงานเรื่องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากสามเหลี่ยมรูโลซ แบบจ าลองหลักการท างานในการดึงผ้าใบเรือ
โดยสารคลองแสนแสบโดยประยุกต์ทฤษฎีบทแพฟพัส การหาพ้ืนที่ผิวของวัตถุทรงปิดด้วยวิธีการซีล เพ่ือให้สอดคล้อง
กับยุคการศึกษา 4.0 และสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาที่พบในสถานการณ์ในชีวิตจริง (B.Ed.Math_59_5.1_9) 
 

 4. ในรายวิชา ME471 INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS ผู้สอนได้ให้นิสิต
ฝึกท าแผนการจัดการเรียนรู้ และทดลองสอนหน้าชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2559 ผู้สอนได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการใช้
กระดานอัจฉริยะมาบรรยายเรื่อง การใช้กระดานอัจฉริยะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือให้นิสิตที่ เรียนในรายวิชานี้
ได้รู้วิธีการใช้กระดานอัจฉริยะในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และให้นิสิตได้ทดลองสอนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ ซึ่ง
การใช้เทคโนโลยีถือเป็นสิ่งส าคัญในการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน และในกรณีที่นิสิตยังไม่ช านาญการใช้กระดาน
อัจฉริยะ นิสิตสามารถมาขอฝึกเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียนได้ นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาข้อมูลการใช้เพ่ิมเติมได้จาก
เอกสาร “แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้กระดานอัจฉริยะเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนเบื้องต้น”(B.Ed.Math_59_5.1_10)  
  
 ในส่วนของการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าตามสาขาวิชา คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ และ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ในการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาทางด้าน
คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  ให้ทันสมัยตามศาสตร์สาขานั้นๆ ส าหรับสาระของรายวิชาทางด้านการศึกษาจะ
ด าเนินการปรับปรุงโดยคณะศึกษาศาสตร์และสาระของรายวิชาศึกษาท่ัวไปจะด าเนินการปรับปรุงโดยส านักนวัตกรรม
การเรยีนรู้ (B.Ed.Math_59_1.1_2)  
   
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_5.1_1 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร 5 ปี) (มคอ.1) พ.ศ. 2554 

B.Ed.Math_59_5.1_2 รายงานการประชุมการปรับระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของ
รายวิชา 

B.Ed.Math_59_5.1_3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_5.1_4 ร่างหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)   
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

B.Ed.Math_59_5.1_5 มคอ.3 วิชา MA492 MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 
B.Ed.Math_59_5.1_6 ตัวอย่างโครงงานทีไ่ด้เชิญอาจารย์ทางคณิตศาสตร์มาเป็นที่ปรึกษาร่วม 
B.Ed.Math_59_5.1_7 ภาพนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนหน้าชั้นเรียนโดยใช้กระดานอัจฉริยะ 
B.Ed.Math_59_5.1_8 มคอ.3 วิชา MA102 TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS  

และคู่มือการใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟ TI-Nspire 
B.Ed.Math_59_5.1_9 ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์เชิงบูรณาการในรูปแบบสะเต็มศึกษา 
B.Ed.Math_59_5.1_10 ภาพการบรรยาย และแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การใช้กระดานอัจฉริยะเพ่ือใช้ในการเรียน

การสอนเบื้องต้น 
 

การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

        หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน และการติดตามผลการ
ด าเนินงานเป็นระยะ จึงไม่มีปัญหาด้านการบริหารหลักสูตร  
 
 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ไม่มี  
 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการสร้าง Line Group เพ่ือใช้ในการติดต่อและปรึกษาหารือ ในกรณีที่
มีปัญหาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งติดตามผลการแก้ปัญหา
นั้น  
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

            หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ก าหนดเป้าหมายในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน โดยในด้านการก าหนดผู้สอน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรต้องการให้ผู้สอนในรายวิชาที่
หลักสูตรก าหนดมีความเชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา สามารถอธิบายเทคนิค วิธี การจัดการเรียนการสอนของเนื้อหาใน
รายวิชา แสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหาที่เรียนกับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาหรือประถมศึกษา (ถ้ามี) เพ่ือให้นิสิตได้
เห็นแนวทางสามารถไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคอยก ากับ ติดตาม ดูแล กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตรวจสอบและแก้ไขในกรณี
ที่พบปัญหาที่ส่งผลกระทบกับกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มีระบบกลไกในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนดังนี้  

         1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ส ารวจรายวิชาที่ก าหนดให้

นิสิตในที่ปรึกษาเรียนปีการศึกษาถัดไป เพ่ือก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  

         2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ส ารวจความ

ต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษาถัดไป ของอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชา

คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาในการก าหนดอาจารย์ผู้สอน 

        3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานกับอาจารย์ฝ่ายจัดการเรียนการสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

พิจารณาข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ เพ่ือก าหนดผู้สอนในรายวิชา

ที่เปิดสอนหลักสูตร 

        4) ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ต้องการอาจารย์ที่มีความ

เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาสอน (ถ้ามี)  ประธานกรรมการหลักสูตรประสานกับภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือท าหนังสือเชิญ

อาจารย์พิเศษ 

        5) ประธานกรรมการหลักสูตรส่งส ารับการลงทะเบียนส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ไปยังส่วนส่งเสริมและบริการ

การศึกษา เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบการลงทะเบียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เพ่ิงเข้ามาใหม่  

        6) อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ให้ สอดคล้องกับ

ค าอธิบายรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) และข้อเสนอแนะในรายงานผล

การด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5/มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

        7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผล

การเรียนรู้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) 

         8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ดูแล และจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ 

(ถ้ามี) ทุกรายวิชา 
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         9) ในกรณีที่เกิดข้อร้องเรียนระหว่างการจัดการเรียนการสอน (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบ

ข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียนนั้น และแจ้งผลการแก้ไขข้อร้องเรียนแก่นิสิต (ถ้าทราบว่าผู้ร้องเรียนคือ

ใคร) ในกรณีไม่มีข้อร้องเรียนจะด าเนินการในขั้นถัดไป 

         10) นิสิตที่เรียนในแต่ละรายวิชาท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

ผู้สอน (ปค.003/ปค.004) ในระบบ 

          11) อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) และคณะการรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบผลการประเมินความ

พึงพอใจและหาแนวทางปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

           12) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมอาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) เพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

(ทวนเกรด) ครั้งที่ 1 ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตในชั้นปีที่ 4 และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (ทวนเกรด) ครั้งที่ 2 

ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตในชั้นปีที่ 1-3 

           13) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน / อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชา จัดท าผล

การด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5/มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 

            14) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ

รายวิชา (มคอ.5/มคอ.6) 

- การก าหนดผู้สอน 

 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการวางแผนในการก าหนดผู้สอน 
ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาในชั้นปีที่ 1-3 ส ารวจรายวิชาที่ก าหนดให้
นิสิตในที่ปรึกษาเรียนปีการศึกษาถัดไป เพื่อก าหนดรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  

   ก่อนปิดภาคการศึกษาในเทอม 2 ปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ที่
ปรึกษานิสิตชั้นปีที่ 1-3 ส ารวจรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในที่ปรึกษาเรียนปีการศึกษา 2559 ในภาคเรียนที่ 1 และภาค
เรียนที่ 2 โดยก าหนดให้รายวิชาที่เปิดสอนให้นิสิตควรสอดคล้องกับแผนการเรียนในหลักสูตร โดยให้ระบุรายวิชา
บังคับ รายวิชาเลือก และ รายวิชาอ่ืนๆ เพิ่มเติม (ในกรณีท่ีนิสิตตกค้าง) เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต ผลจากการส ารวจพบว่ารายวิชาที่ภาควิชาคณิตศาสตร์และ
หลักสูตรรับผิดชอบ ที่ต้องเปิดเพ่ือให้นิสิตได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 11
รายวิชา และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 13 รายวิชา (B.Ed.Math_59_5.2_1) 
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2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ส ารวจความ
ต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษาถัดไป ของอาจารย์สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาใน
การก าหนดอาจารย์ผู้สอน 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชาส ารวจความต้องการและ
ความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 2559 ของอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาในการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่
หลักสูตรก าหนดให้เปิดในปีการศึกษา 2559 ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความต้องการของอาจารย์ผู้สอน โดยใน
ปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ส่งแบบส ารวจความต้องการสอนในปีการศึกษา 2559 กลับมายังหลักสูตรการศึกษา
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และฝ่ายจัดตารางสอนของภาควิชา 13 คน (B.Ed.Math_59_5.2_2) 

 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานกับอาจารย์ฝ่ายจัดการเรียนการสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
พิจารณาข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ เพื่อก าหนด
ผู้สอนในรายวิชาที่เปิดสอนหลักสูตร 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานกับอาจารย์ฝ่ายจัดการเรียนการสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ พิจารณา
ข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกา 2559 ประกอบกับข้อมูล
ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ เพ่ือก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับ
รายวิชาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่หลักสูตรเปิดให้
นิสิตได้ลงทะเบียนเรียน ดังนี้ (B.Ed.Math_59_5.2_3) 
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ตารางการก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 

ที่สอดคล้องกับความรู้/ความเชี่ยวชาญ/ความต้องการของอาจารย์ผู้สอน 

 

รายวิชาที่เปิดสอน 

ในภาคเรียนที่ 1 

ปีการศึกษา 2559 

อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 

ส าหรับชั้นปีที่ 1 
MA103 TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS I อ.ธนูชัย ภูอุดม 

อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ 
- 

MA111 MATHEMATICS I อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรกึษา
สอนนิสิตในที่ปรกึษา 

ส าหรับชั้นปีที่ 2 
EMS202 ENGLISH FOR MATHEMATICS    
            TEACHERS 

อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม - 

MA241 PRINCIPLES OF MATHEMATICS อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ - 

MA281 PROBABILITY AND STATISTICS อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ - 

ส าหรับชั้นปีที่ 3 
MA312 MATHEMATICAL ANALYSIS อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม - 

MA331 SURVEY OF GEOMETRY อ.เอนก จันทรจรูญ - 

ส าหรับชั้นปีที่ 4 
MA301 MATHEMATICS FOR TEACHERS อ.ดร.สายัณห์ โสธะโร - 

MA323 LINEAR ALGEBRA I ผศ.ดร.เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล - 

MA416 VECTOR ANALYSIS อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ - 

MA492 MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ 
อ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 
อ.เอนก จันทรจรูญ 
อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย 
อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม 
อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา 
อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ 
อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร  

มอบหมายให้อาจารย์ 2 คน ดแูล 
ให้ค าแนะน าในนิสิต 2 กลุม่ 
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รายวิชาที่เปิดสอน 
ในภาคเรียน 2 

ปีการศึกษา 2559 

อาจารย์ผู้สอน หมายเหตุ 

ส าหรับชั้นปีที่ 1 
MA102 TECHNOLOGY FOR MATHEMATICS I อ.ดร.สายัณห์ โสธะโร - 
MA112 MATHEMATICS II อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร - 
ส าหรับชั้นปีที่ 2 
MA211 DIFFERENTIAL EQUATIONS อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร - 

MA222 THEORY OF NUMBERS อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง - 

MA251 DISCRETE MATHEMATICS อ.ดร.อุทุมพร มาโต - 

MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING  
           FOR TEACHERS 

อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ 
 

- 

ส าหรับชั้นปีที่ 3 
MA322 ABSTRACT ALGEBRA I อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร - 

MA342 SET THEORY อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ - 

MA481 MATHEMATICS PROJECTS  
           FOR TEACHERS 

อ.ดร.ขวัญ เพียซ้าย 
อ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 

เชิญอาจารย์ทางคณิตศาสตร

ศึกษาและอาจารย์ทาง

คณิตศาสตร์เป็นกรรมการรว่ม 

ME452 THE CREATION OF COMPUTER MEDIA  
           IN TEACHING AND LEARNING AT   
           SECONDARY SCHOOL LEVEL 

อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ 
อ.ธนูชัย ภูอุดม 

- 

ส าหรับชั้นปีที่ 4 
MA311 INTRODUCTION TO NUMERICAL    
           ANALYSIS 

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล - 

MA412 INTRODUCTION TO COMPLEX  
            ANALYSIS 

อ.ปัญญวัฒน์ หาอาษา 
 

- 

ME471 INTEGRATED METHODOLOGY FOR  
           MATHEMATICS TEACHERS 

อ.ดร.ญานิน กองทิพย์ 
อ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 

- 
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4. ในกรณีที่มีรายวิชาซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ต้องการอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะมาสอน (ถ้ามี)  ประธานกรรมการหลักสูตรประสานกับภาควิชาคณิตศาสตร์เพื่อท า
หนังสือเชิญอาจารย์พิเศษ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาในการก าหนดผู้สอนในรายวิชา ME452 THE 

CREATION OF COMPUTER MEDIA IN TEACHING AND LEARNING AT SECONDARY SCHOOL LEVEL ในปี

การศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งในรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษาก่อนหน้า อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม เป็นผู้สอนใน

รายวิชาดังกล่าว แต่เนื่องจากอาจารย์เกษียณอายุราชการในปี 2559 จึงท าให้เกิดปัญหาในการก าหนดผู้สอนใน

รายวิชานี้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 แต่เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสร้างสื่อโดยใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และมีประสบการณ์การสอนในรายวิชาดังกล่าว ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมี

มติที่จะเชิญ อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม เป็นอาจารย์พิเศษเพ่ือสอนในรายวิชา ME452 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร

จึงได้ประสานงานกับภาควิชาเพ่ือท าหนังสือเชิญ อาจารย์ธนูชัย ภูอุดม เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ ได้มีประชุมวางแผนเพ่ือหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอน

ในรายวิชา ME 452 ซึ่ง อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ แจ้งความประสงค์ที่จะสอนรายวิชานี้ในปีการศึกษา 2560 ดังนั้น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงประสานกับฝ่ายจัดตารางสอนและ ดร.ธีรศักดิ์ โดยให้เป็นผู้ประสานงานในรายวิชา

ดังกล่าวในปีการศึกษา 2559 และมอบหมายให้ ดร.ธีรศักดิ์ ศึกษาแนวทางในการสอนในรายวิชาดังกล่าวจาก อ.ธนูชัย 

เพ่ือเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์ และสามารถน าความรู้/เทคนิค/วิธีการสอน มาปรับและประยุกต์ใช้ในการเรียนการ

สอนรายวิชาดังกล่าวในปีการศึกษาถัดไป (B.Ed.Math_59_5.2_4)  

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการวางแผนในการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบ มคอ.3/มคอ.4 ให้สอดคล้อง
กับค าอธิบายรายวิชาและมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) และ
ข้อเสนอแนะในรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5/มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

          ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์แจ้งก าหนดการจัดท า 

มคอ.3 ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และก าหนดให้ผู้สอนด าเนินการในรายวิชาที่รับผิดชอบให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด 

(B.Ed.Math_59_5.2_5 และ B.Ed.Math_59_5.2_6) 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) 

           ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้เลขาหลักสูตรเป็นผู้

ก ากับและติดตามการจัดท า มคอ.3 ของรายวิชาที่ เปิดในหลักสูตรให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์ของคณะ
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วิทยาศาสตร์ หากพบว่า มคอ.3 ของรายวิชาใดในหลักสูตรยังไม่ได้น าขึ้นระบบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะมีการแจ้ง

ไปยังอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานของรายวิชานั้นเพื่อให้ด าเนินการให้เรียบร้อย 

 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ศึกษาผลของการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ในด้านการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้รายวิชา MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS เป็น
รายวิชาหลักในการด าเนินงาน และจากข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินหลักสูตรที่ต้องการให้มีรายวิชาให้สามารถ
บูรณาการได้มากขึ้น คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้พิจารณารายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ที่สามารถน ามา
บูรณาการในด้านต่างๆ จึงได้ร่วมประชุมเพ่ือวางแผนในการก าหนดรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 
2559 ในการบูรณาการด้านต่างๆ ดังนี้ (B.Ed.Math_59_5.2_7) 

1. รายวิชาที่บูรณาการกับการวิจัย ได้แก่ รายวิชา  
1.1 MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS  
1.2 MA481 MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS  

2. รายวิชาที่บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม ได้แก่ รายวิชา  
2.1 MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS  
2.2 MA281 PROBABILITY AND STATISTICS 

3. รายวิชาที่บูรณาการกับท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ รายวิชา  
3.1 MA 112 MATHEMATICS II  
3.2 MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 
 

 -  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MA382 ได้น าผลจากการวิจัยในระดับปริญญาเอก เรื่องการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ด้วย
ท่าทางในบริบทของการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด โดยน าวิธีการแบบเปิดมาเป็นแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชา MA382 นอกจากนิ้อาจารย์ผู้สอนยังได้น าหัวข้อหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
สนใจ เรื่อง STEM Education และ STEAM Education มาใช้ในการจัดกิจกรรม “บ้านทรงไทย” และมีการจัด
กิจกรรมที่บูรณาการระหว่างรายวิชาในหลักสูตรได้แก่รายวิชา MA382 กับรายวิชา MA111 ในกิจกรรม “มาสร้าง
กล่องกัน” (B.Ed.Math_59_5.2_8)   
 นอกจากนี้ในรายวิชา MA481 ที่ก าหนดให้นิสิตได้ท าโครงงานคณิตศาสตร์  มีหลายโครงงานที่มีแนวคิด
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนตามแนวสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการจุดประกายแนวคิดให้กับนิสิตในระดับ
บัณฑิตศึกษาได้แนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 
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 -  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา MA382 โดยก าหนดแผนการด าเนินการให้
นิสิตน าความรู้ที่ได้จากรายวิชาดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการบริการวิชาการทางสังคม โดยได้ก าหนดให้นิสิตที่เรียนใน
รายวิชา MA382 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมในการจัดโครงการบริการวิชาการ “ค่ายสู่ฝัน...วัน
อัจฉริยะ” ณ จังหวัดระยอง และโครงการบริการวิชาการ “ค่าย Math Day Camp” ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
(B.Ed.Math_59_5.2_8, B.Ed.Math_59_5.2_9 และ B.Ed.Math_59_5.2_10) 
 ส าหรับรายวิชา MA281 อาจารย์ผู้สอนได้ก าหนดให้นิสิตน าความรู้จากรายวิชาดังกล่าวไปออกแบบและจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ “ประตูดวง” ที่เชื่อมโยงทฤษฎีของความน่าจะเป็น ในโครงการบริการวิชาการ “เปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3” (B.Ed.Math_59_5.2_11) 
 
 -  การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ือให้นิสิตได้เห็นคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมของไทย คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนร่วมกับอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชา MA112 และ MA382 โดยในรายวิชา MA112 อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตวิเคราะห์วิเคราะห์
เนื้อหาในรายวิชาเพ่ือใช้กับงานศิลปะผ่านการบูรณาการความรู้ เรื่องล าดับกับงานศิลปะไทยโดยให้นิสิตจัดบอร์ด
น าเสนอในหัวข้อ “มหัศจรรย์ล าดับฟิโบนัชชีกับความงามของศิลปะไทยสัดส่วนทองในรูปภาพ” และส าหรับรายวิชา 
MA382 ผู้สอนได้มอบหมายให้นิสิตศึกษาลายผ้าไทย ออกแบบลายผ้าไทย ออกแบบกระเบื้อง และสร้างบ้านทรงไทย  
โดยใช้ความรู้ทางเรขาคณิตและการวัด (B.Ed.Math_59_5.2_12) 
   

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
พิจารณาผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่าน พิจารณาผลการประเมินในรายวิชาที่เกี่ยวข้องจากนิสิต การ
สะท้อนผลของนิสิตในการจัดกิจกรรมค่าย และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้สอน เพ่ือน าผลมาปรับปรุงระบบและการ
ด าเนินงานด้านนี้ในปีการศึกษาต่อไป ซึ่งผลการประเมินงานในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติว่ายังคงให้รายวิชา 
MA112 และ MA382 เป็นรายวิชาหลักในการด าเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และควรพ่ิมรายวิชาที่
สามารถบูรณาการในด้านต่างๆ ให้เพ่ิมมากข้ึน ในปีการศึกษาต่อไป (B.Ed.Math_59_5.2_13) 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_5.2_1 แบบส ารวจรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในที่ปรึกษาเรียนปีการศึกษา 2559 
B.Ed.Math_59_5.2_2 แบบส ารวจความต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่างๆ ในปีการศึกษา 

2559 
B.Ed.Math_59_5.2_3 ตารางแสดงความเชี่ยวชาญของอาจารย์และรายวิชาที่เหมาะสมกับอาจารย์ 
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B.Ed.Math_59_5.2_4 จดหมายเชิญ อ.ธนูชัย ภูอุดม เป็นอาจารย์พิเศษ 
B.Ed.Math_59_5.2_5 รายงานการประชุมเรื่องติดตามการจัดท ามคอ.3 ส าหรับเทอม 1/2559 
B.Ed.Math_59_5.2_6 รายงานการประชุมเรื่องติดตามการจัดท ามคอ.3 ส าหรับเทอม 2/2559 
B.Ed.Math_59_5.2_7 รายงานการประชุมเรื่องการก าหนดรายวิชาที่บูรณาการ ในปีการศึกษา 2559  
B.Ed.Math_59_5.2_8 มคอ.3 รายวิชา MA382 MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS  
B.Ed.Math_59_5.2_9 โครงการค่าย Math Day Camp 
B.Ed.Math_59_5.2_10 โครงการค่ายสู่ฝัน...วันอัจฉริยะ 
B.Ed.Math_59_5.2_11 โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3 

กิจกรรม ประตูดวง 
B.Ed.Math_59_5.2_12 ตัวอย่างกิจกรรมที่บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ในรายวิชา MA112 และ MA382  
B.Ed.Math_59_5.2_13 รายงานการประชุม เรื่อง ประเมินผลการด าเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยในปีการศึกษา 2559 

 

การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ 1) ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ด้านการจัดการ
เรียนรู้ ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2  ซึ่งได้มีการออกแบบมาตรฐานผลการเรียนรู้แล้วในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
(B.Ed.Math_59_1.1_1) โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนได้มี
การน าเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ดังกล่าวไปก าหนดเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาของหลักสูตรดังที่
ปรากฏใน มคอ. 3 และมีการรายงานผลใน มคอ.5 ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลาย
ภาค เพ่ือรวบรวมข้อมูลและน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมร่วมกันเพ่ือจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.
7) ภายใน 60 วัน หลังจากวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 
 นอกจากการประเมินผลการเรียนรู้ผ่านการเรียนในรายวิชาแล้วหลักสูตรยังมีการประเมินผลการเรียนรู้ใน
รูปแบบอื่นๆ ได้แก่  

1. นิสิตท าแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ือตรวจสอบผลการเรียนรู้ของตนเอง 
(B.Ed.Math_59_5.3_1) 

2. นิสิตประเมินกระบวนการท างานในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือตรวจสอบว่าตนเองได้เรียนรู้อะไรบ้างจาก
การจัดค่าย  

3. นิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จะได้รับการประเมินจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตตามมาตรฐานการเรียนรู้เพ่ือให้คุณภาพของนิสิต
เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ระบุไว้ โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิต (ทวนเกรด) ก่อนที่จะมี
การประกาศผลการเรียนของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอนมีการประชุม
เพ่ือพิจารณาผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยครั้งที่ 1 ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตในชั้นปีที่ 4 และครั้งที่ 2 ส าหรับ
รายวิชาที่เปิดสอนให้กับนิสิตในชั้นปีที่ 1-3 ในกรณีท่ีผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาใดผิดปกติ อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาดังกล่าวจะเป็นผู้ชี้แจงสาเหตุต่อที่ประชุม (B.Ed.Math_59_5.3_2) 
 หลังจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนให้แก่ภาควิชา 
และคณะ หลังจากที่คณะกรรมการบริหารภาควิชาและคณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการเรียนแล้ว อาจารย์
ผู้สอนสามารถประกาศผลสอบในระบบของมหาวิทยาลัยได้ หากนิสิตไม่เห็นด้วยกับผลการเรียนนิสิตสามารถอุทธรณ์
โดยท าบันทึกข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงเหตุผลให้นิสิตทราบ 
 
 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการวางแผนในการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินหลักสูตร ดังนี้ 
 ก่อนสิ้นภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์แจ้งเตือนการจัดท า มคอ. 5 
ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ และด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่ก าหนด (B.Ed.Math_59_5.3_3 และ 
B.Ed.Math_59_5.3_4) 
        ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มอบหมายให้เลขาหลักสูตรเป็นผู้
ก ากับและติดตามการจัดท า มคอ.5 ของรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบจากเว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ หากพบว่า มคอ.5 ของรายวิชาใดในหลักสูตรยังไม่ได้น าขึ้นระบบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ จะมีการแจ้ง
ไปยังอาจารย์ผู้สอนหรือผู้ประสานงานของรายวิชานั้นเพื่อให้ด าเนินการให้เรียบร้อย หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ารายงานการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ภายใน 60 วัน 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_5.3_1 แบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ทวนเกรด) 
B.Ed.Math_59_5.3_2 รายงานผลการเรียนของนิสิตในรายวิชาต่างๆ ในภาคการศึกษา 1/2559 และ 2/2559 
B.Ed.Math_59_5.3_3 รายงานการประชุมเรื่องการติดตามการจัดท า มคอ.5 ในภาคการศึกษา 1/2559  
B.Ed.Math_59_5.3_4 รายงานการประชุมเรื่องการติดตามการจัดท า มคอ.5 ในภาคการศึกษา 2/2559  
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมจ านวน 9 คร้ังในปี
การศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนนิงาน  

B.Ed.Math_59_5.4_1 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ป)ี 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 
2557 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

B.Ed.Math_59_5.4_2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ.3 ในภาคเรียนที่ 1/2559 จ านวน 26 วิชา 
และภาคเรียนที่ 2/2559 จ านวน 25 วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  

B.Ed.Math_57_5.4_3 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนที่ 1/2559 
จ านวน  26  วิชา และภาคเรียนที่ 2/2559 
จ านวน 25 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาค
เรียนที่ 2559 ครบทุกรายวิชา  

B.Ed.Math_59_5.4_4 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

หลักสูตรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 

B.Ed.Math_59_5.4_5 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

60 วัน หลังปีการศึกษา หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 2559 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) 24 วิชา ซึง่คิดเปน็อย่างร้อยละ 
47.06 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หมายเหตุ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เฉพาะ
รายวิชา 24 รายวชิาที่ภาควชิาด าเนินการสอน
เท่านั้น  

B.Ed.Math_59_5.4_6 

7 มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนนิงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

B.Ed.Math_59_5.4_7 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

อาจารย์ใหม่สองคน (อ.ดร.สุกัญญา หะยีสาและ 

และ อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์) ได้รับการ

ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการ

สอนโดยให้ประธานหลักสูตรในขณะนั้น (อ.ธนู

ชัย ภูอุดม) ให้ค าแนะน าในด้านการบริหาร

หลักสูตรแก่ อ.ดร.สุกัญญา   หะยีสาและ ซ่ึง

จะมารับต าแหน่งเป็นประธานหลักสูตร และได้

เชิญอาจารย์ทั้งสองคนมาช่วยในการจัดท า

รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผล

การด าเนินงานของหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2558 ด้วย เพื่อให้อาจารย์ทั้งสองได้

เห็นภาพรวมและเข้าใจการด าเนินการใน

หลักสูตร  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  
(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

9 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะหนึ่ง
คร้ัง 

B.Ed.Math_59_5.4_8 

 

10 จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนจ านวน 5 
คน ซึ่งใช้ร่วมกันในภาควิชากับหลักสูตรอ่ืนๆ  
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมน่้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

B.Ed.Math_59_5.4_9 

11 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 4.33 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

B.Ed.Math_59_5.4_10 

12 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติ
ใหม่ เฉลี่ย 4.51 จากคะแนนเตม็ 5.00 

B.Ed.Math_59_5.4_11 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  

จ านวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100  

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตระหนักดีว่าสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคัญที่มีผล
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้สอนและนิสิต หลักสูตรมีระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังแสดงในแผนผัง 6.1.1 ต่อไปนี้  

 
 

แผนผัง 6.1.1 ระบบการจัดสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ของหลักสูตร 
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 1) ก่อนเริ่มปีการศึกษา หลักสูตรร่วมกับภาควิชาด าเนินการส ารวจความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
ทั้งความพร้อมทางกายภาพ เช่น สภาพห้องเรียน โต๊ะ เก้าอ้ี ฯลฯ และความพร้อมของสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและ   
สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน เช่น เครื่องฉายแผ่นทึบ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เครื่องปรับอากาศ ไมโครโฟน ฯลฯ                                       

       2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
แก่นิสิต โดยพิจารณาจากผลการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และผลจากการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ (ปค.004) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณตามยอดเงินที่ได้รับจัดสรร ส าหรับการตั้งค า
ขอซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ และจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินร่วมกับ
ภาควิชาในการเสนอขอซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ 

 

4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอจัดซื้อวัสดุ หรือเสนอซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่อภาควิชาเพ่ือให้ภาควิชา
พิจารณาด าเนินการตามค าขอของหลักสูตรแล้วส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

5) เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับจาก
การจัดสรร และพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต จาก ปค.004 เพ่ือแก้ไข
ปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาถัดไป 

 

ในปีการศึกษา 2559 ผลจากการส ารวจความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของหลักสูตร และของ
ภาควิชา  รวมทั้งผลจากการส ารวจความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร์ ท าให้หลักสูตรสามารถวางแผน
จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์ใกล้หมดอายุใช้งาน และโยกย้ายสื่อ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้จากการประเมินกระบวนการเพ่ือให้หลักสูตรมี  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสามารถจัดหา
ครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ล้าสมัยหรือใกล้หมดอายุใช้งานได้ครบตามแผนที่วางไว้ 
  ส าหรับการด าเนินการเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับปรุงการ
ด าเนินการในปีการศึกษา 2558 มีดังนี้ ในปีการศึกษา 2558 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นว่านิสิตที่
ลงทะเบียนในรายวิชา  MA481 MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS และ MA492 MATHEMATICS 
EDUCATION SEMINAR จ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ในการสืบค้นข้อมูลและพิมพ์งาน คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงมีมติให้เสนอขอซื้อคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ขาว -ด า จ านวน 1 เครื่องใน
ปีงบประมาณ 2560 (B.Ed.Math_59_6.1_1)  ผลการติดตามข้อเสนอจัดซื้อของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าให้
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์จ านวน 1 เครื่อง ส าหรับ
นิสิตใช้ในการสืบค้นและพิมพ์งาน ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้ผู้สอนในรายวิชา MA481 
MA492 และ ME471 INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS แจ้งให้นิสิตทราบเพ่ือมา
ใช้งาน (B.Ed.Math_59_6.1_2)    
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเล็งเห็นว่าในปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ
เรียนการสอนในปีงบประมาณ 2561 จึงได้เสนอซื้อชุดโปรแกรมค านวณทางคณิตศาสตร์ชั้นสูงส าหรับการเรียนการ
สอน (MATHLAB) และยังร่วมกับหลักสูตรอ่ืนๆ ในภาควิชาคณิตศาสตร์ เสนอซ้ือชุดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
(SPSS) ส าหรับใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยทางสถิติ คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาอีกด้วย 
(B.Ed.Math_59_6.1_3) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ร่วมกันส ารวจสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ในด้านความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและของภาควิชา อีกทั้งส ารวจความพร้อมของ
อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ 3 มิติ โปรเจคเตอร์ เป็นต้น ผลการส ารวจจ านวนและ
ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียนของหลักสูตรเป็นดังนี้ 

 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 10-315) 
 

อุปกรณ ์ จ านวนที่มี 
(ปีการศึกษา 

2558) 

จ านวนอุปกรณ ์
ที่ใช้การได ้

(ปีการศึกษา 
2559) 

อุปกรณ์ที่
ต้องการ
ซ่อมแซม 

(ปีการศึกษา 
2559) 

จ านวนอุปกรณ์ที่
ต้องการจัดซื้อ/เปลีย่น 
(ปีการศึกษา 2559) 

จ านวนที่ได้ใหม่  
ปีการศึกษา 

2559 

หมายเหต ุ

ไมโครโฟน 
เครื่องขยายเสียง 

1 ชุด 1 ชุด - - - - 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 
โปรเจคเตอร ์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 
คอมพิวเตอร ์ 42 เครื่อง 53 เครื่อง - - 53 เครื่อง

ล้าสมัย  
42 เครื่อง 

โต๊ะ เก้าอี ้ 80 ชุด 80 ชุด - - - - 
เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว 3 ตัว - - - - 

จอรับภาพ 1 จอ - - 1 จอ - - 
กระดานไวท์บอร์ด 1 แผ่น 1 แผ่น - 1 แผ่น - - 
โทรทัศน์แอลซดี ี - 2 เครื่อง - - 2 เครื่อง - 
อุปกรณ์กระจาย

สัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์

- 2 ชุด - - 2 ชุด - 
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ห้องเรียน 10-518 (ห้อง Graphing Calculator) 
 

อุปกรณ ์ จ านวนที่มี 
(ปีการศึกษา 

2558) 

จ านวนอุปกรณ ์
ที่ใช้การได ้

(ปีการศึกษา 
2559) 

อุปกรณ์ที่
ต้องการ
ซ่อมแซม 

(ปีการศึกษา 
2559) 

จ านวนอุปกรณ์ที่
ต้องการจัดซื้อ/เปลีย่น 
(ปีการศึกษา 2559) 

จ านวนที่ได้ใหม่  
ปีการศึกษา 

2559 

หมายเหต ุ

ไมโครโฟน 
เครื่องขยายเสียง 

1 ชุด 1 ชุด - - - - 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - 1 เครื่อง - - 
โปรเจคเตอร ์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 
คอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 
โต๊ะ เก้าอี ้ 42, 84 42, 84 - - - - 

เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว 3 ตัว - - - - 
จอรับภาพ 4 จอ 4 จอ - - - - 
กระดานด า 1 แผ่น 1 แผ่น - - - - 

โทรทัศน์แอลซดี ี - 1 เครื่อง - - 1 เครื่อง โยกย้าย 
เครื่อง Graphing 

Calculator 
(เคลื่อนย้ายได้) 

25 เครื่อง 60 เครื่อง - - 35 เครื่อง - 

 
ห้องปฏิบัติการสอน (ห้อง 19-1908) 
 

อุปกรณ ์ จ านวนที่มี 
(ปีการศึกษา 

2558) 

จ านวนอุปกรณ ์
ที่ใช้การได ้

(ปีการศึกษา 
2559) 

อุปกรณ์ที่
ต้องการ
ซ่อมแซม 

(ปีการศึกษา 
2559) 

จ านวนอุปกรณ์ที่
ต้องการจัดซื้อ/เปลีย่น 
(ปีการศึกษา 2559) 

จ านวนที่ได้ใหม่  
ปีการศึกษา 

2559 

หมายเหต ุ

ไมโครโฟน 
เครื่องขยายเสียง 

1 ชุด 1 ชุด - - 1 ชุด (เปลี่ยน) - 

เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 
โปรเจคเตอร ์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - 1 เครื่อง 

(เปลี่ยน) 
- 

คอมพิวเตอร ์ 1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 
โต๊ะ เก้าอี ้ 27, 51 27, 51 - - - - 

เครื่องปรับอากาศ 2 ตัว 2 ตัว - - - - 
จอรับภาพ 1 จอ 1 จอ - - - - 
กระดานด า 2 แผ่น 2 แผ่น - - - - 

กระดานอัจฉริยะ 1 แผ่น 1 แผ่น - - - - 
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ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน (ห้อง 19-1902)  
อุปกรณ ์ จ านวนที่มี 

(ปีการศึกษา 
2558) 

จ านวนอุปกรณ ์
ที่ใช้การได ้

(ปีการศึกษา 
2559) 

อุปกรณ์ที่
ต้องการ
ซ่อมแซม 

(ปีการศึกษา 
2559) 

จ านวนอุปกรณ์ที่
ต้องการจัดซื้อ/เปลีย่น 
(ปีการศึกษา 2559) 

จ านวนที่ได้ใหม่  
ปีการศึกษา 

2559 

หมายเหต ุ

ไมโครโฟนเครื่องขยาย
เสียง (เคลื่อนย้ายได้) 

1 ชุด 
 

1 ชุด - - - - 

เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  
(เคลื่อนย้ายได้) 

1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 

โปรเจคเตอร ์
(เคลื่อนย้ายได้) 

1 เครื่อง 1 เครื่อง - - - - 

โต๊ะ เก้าอี ้ 18 ชุด 18 ชุด - - - - 
เครื่องปรับอากาศ 3 ตัว 3 ตัว - - - - 
จอรับภาพ 1 จอ 1 จอ - - - - 
กระดานด า 1 แผ่น 1 แผ่น - - - - 
กระดานไวท์บอร์ด* 1 ชุด 1 ชุด - - - - 

* นิสิตสามารถน ามาใช้ที่โถงหน้าลิฟทช์ั้น 19 อาคาร 19  
 

ในส่วนของหนังสือ ต าราและวารสาร หลักสูตรได้รวบรวมไว้ที่ห้องสร้างและแสดงสื่อการสอน (ห้อง 19-
1902) เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าตามความสนใจ แต่หลักสูตรไม่สามารถจัดซื้อหนังสือ ต าราและวารสารที่ทันสมัยได้
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายให้มีห้องสมุดของภาควิชาและของคณะ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาและเสนอสั่งซื้อหนังสือ ต าราและวารสารที่จ าเป็นและมีประโยชน์ต่อนิสิตใน
หลักสูตรไปยังหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย เพ่ือท าการจัดซื้อต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการสนับสนุนเรื่องสื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอนส าหรับนิสิตในหลักสูตร นิสิตสามารถยืมหนังสือ ต ารา วารสาร และอุปกรณ์จากห้องสื่อการ
สอนได้ โดยจะมีอาจารย์ช่วยดูแลในเรื่องการยืม-คืน (B.Ed.Math_59_6.1_3)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรร่วมกับภาควิชาได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จ านวน 53 เครื่อง มาไว้ที่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-315 กระดานอัจฉริยะจ านวน 1 ชุด มาไว้ที่ห้องปฏิบัติการสอน 19-1908 และเครื่อง
ค านวณเชิงกราฟจ านวน 35 เครื่อง (รวมของเดิมเป็น 60 เครื่อง) ท าให้หลักสูตรได้คอมพิวเตอร์ใหม่และได้เครื่อง
ค านวณเชิงกราฟที่มีจ านวนเพียงพอกับนิสิต (1 คนต่อ 1 เครื่อง) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 1/2559 และ 2/2559 
นิสิตได้ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ปค. 004) ผลการประเมินพบว่าในภาคการศึกษาที่ 1/2559 
และ 2/2559 นิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับมากท่ีสุดทั้ง 2 ภาคการศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.31 (B.Ed.Math_59_6.1_5) และ 4.29 (B.Ed.Math _59_6.1_6) ตามล าดับ นอกจากจะประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตแล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ในปีการศึกษา 2559 พบว่าผลการ
ประเมินเฉลี่ยทุกด้านอยู่ในระดับคะแนน 4.66 (ระดับมากที่สุด) โดยด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพมีคะแนนเฉลี่ย 
4.75  (ระดับมากท่ีสุด) ด้านอุปกรณ์การศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 4.65  (ระดับมากท่ีสุด) ด้านเทคโนโลยีมีคะแนนเฉลี่ย 
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4.62  (ระดับมากท่ีสุด) ด้านการให้บริการต่างๆมีคะแนนเฉลี่ย 4.75  (ระดับมากท่ีสุด) ด้านการให้บริการต่างๆ 
ภายนอกคณะมีคะแนนเฉลี่ย 4.51  (ระดับมากท่ีสุด) จากผลการประเมินสรุปได้ว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (B.Ed.Math_59_6.1_7)  

 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ก าหนดให้นิสิตท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (ปค.004) 2 ครั้งในแต่ละปีการศึกษา และก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ท าแบบประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในภาพรวม เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรน าผลการประเมินดังกล่าวพิจารณาเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป  

จากผลการประเมินความพึงพอใจเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2558 พบว่าการเชื่อมต่อ
สัญญาณอินเทอร์เน็ตช้าและไม่เสถียร หลักสูตรจึงร่วมกับภาควิชาให้เจ้าหน้าที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ท าการส ารวจ
สัญญาณ WIRELESS LAN ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชาเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และส ารวจเครื่อง
กระจายสัญญาณ WIFI จาก WiSE-Science  จากเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชา 
โดยภาควิชาได้จัดซื้อเครื่องกระจายสัญญาณ WIFI ให้ตามการร้องขอของแต่ละหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557  ซ่ึง
นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สามารถใช้ WIFI ได้ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของภาควิชา
คณิตศาสตร์ทั้งหมด  ท าให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิตผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์ 
ไลน์ เฟซบุ๊ก ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ผลการส ารวจพบว่าการเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตดีขึ้น และปีการศึกษา 
2559 มหาวิทยาลัยได้เพ่ิมสัญญาณ WIFI ของผู้ให้บริการ AIS และ TRUE บริเวณชั้น 1 อาคาร 10 และ AIS บริเวณ
ชั้น 19 อาคาร 19 ซึ่งมีพ้ืนที่ส่วนหนึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ ตามการร้องขอและความ
ต้องการของนิสิต 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Ed.Math_59_6.1_1 ค าขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2560 
B.Ed.Math_59_6.1_2 รายการข้อมูลสั่งพิมพ์เอกสารประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10-316 
B.Ed.Math_59_6.1_3 ค าขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2561 
B.Ed.Math_59_6.1_4 ส าเนาสมุดยืม-คืนอุปกรณ์ห้องสื่อการสอน 
B.Ed.Math_59_6.1_5 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 

B.Ed.Math_59_6.1_6 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
น าความรู้เกี่ยวกับ

การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ 
STEM ไปใช้ในบาง
รายวิชา และน าแนว
การจัดการเรียนรู้ใน

รูปแบบอื่น 
ยกตัวอย่างเช่น 

Active Learning  
มาใช้ในบางรายวิชาที่

เหมาะสม 

กรกฎาคม 2560 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและ
ผู้สอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

เป็นไปตามแผน โดยด าเนินการใน
รายวิชาต่อไปนี้ 
- MA382 
- MA481 
- MA492 
- ME471 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

- 
 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

 - 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ 

น าความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น 

STEM และ STEAM ไปใช้ในบางรายวิชา  

กรกฎาคม 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ใช้วิธีการประเมินผู้เรียนที่หลากหลาย กรกฎาคม 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

 
 

         1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน                 
        1.1  หลักสูตรควรมีมาตรการในการคัดเลือกนิสิตที่จะย้ายเข้ามาเรียนในหลักสูตรที่ชัดเจนและเป็น       
                 รูปธรรม 
          1.2  หลักสูตรควรส่งเสริมให้คณาจารย์ท าวิจัยทางการศึกษา เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตร 
          1.3  หลักสูตรควรจัดท าแผนในการผลักดัน กระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
 
       2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร                        
       อาจารย์ในหลักสูตรเห็นด้วยกับข้อคิดเห็นของผู้ประเมิน  
 

       3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

           3.1 หลักสูตรจะก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกนิสิตที่จะย้ายเข้ามาเรียนในหลักสูตรให้ชัดเจน 
           3.2  หลักสูตรจะกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขียนบทความทางวิชาการหรือท างานวิจัยทางการศึกษา 
           3.3  หลักสูตรจะก าหนดแผนในการท าผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อเตรียมยื่นขอก าหนดต าแหน่ง   
                  ทางวิชาการ 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 
ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.01 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.96 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.61 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จดัการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน - 

2. คุณสมบตัิของ
อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน - 

11. การปรบัปรุง
หลักสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน - 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต     
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

40.58 9    4.51   4.51 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปรญิญาตรี) 

70.37*5   100    3.52    3.52 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      3 3 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      4 4 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร  10 3     3.33     3.96 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก 3*100   5   60 5 
    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 1*100 5      1.67 1.67 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 8*100   5  160 5 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง    46.99 
         ตัวบ่งชี้    13 
    คะแนน   3.61 

 



 หน้า 69 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

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

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 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 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
4,3.89,4 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.96 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 3.61 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน      
 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 

องค์ประกอบท่ี 2 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1.  บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- 

2. บัณฑิตส่วนมากได้ งานท าภายใน 1 ปีหลั งจบ
การศึกษา 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 
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องค์ประกอบท่ี 3 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและได้รับความสนใจจาก
นิสิต เห็นได้จากมีนิสิตจ านวนหนึ่งย้ายจากหลักสูตรอ่ืน
มาเรียนในหลักสูตรนี้ 

- 

2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนานิสิตให้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 

องค์ประกอบท่ี 4 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิทางการศึกษาทุกคน - 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ความสามารถในการ
ท าวิจัย 

เพ่ิมงานวิจัยทางด้านการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

กระตุ้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
องค์ประกอบท่ี 5 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีรายวิชาที่ส่งเสริมศักยภาพนิสิตในการประกอบ
วิชาชีพ  

- 

2.  การจัดผู้สอนในรายวิชาสอดคล้องกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 
องค์ประกอบท่ี 6 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

หมายเหตุ:  ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: อ.สุกัญญา  หะยีสาและ                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _____________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: อ.เอนก  จันทรจรูญ                                                                  

______________________________________            วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: อ.ชิรา  ล าดวนหอม                                                                   

______________________________________           วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: อ.ปัญญวัฒน์  หาอาษา                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _____________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: อ.ธีรศักดิ์  ฉลาดการณ์                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : _____________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รววีรรณ งามสันติกุล (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 

 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________  วันที_่______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

CP111 1/2559 7 8 11 4 2 - - 1 - - - - - - - 33 32 
ED241 1/2559 11 21 11 - - - - - - - - - - - - 43 43 
ED281 1/2559 27 14 2 - - - - - - - - - - - - 43 43 
ED331 1/2559 14 15 6 - - - - - - - - - - - - 35 35 
ED371 1/2559 11 - - - - - - - - - - - - - - 11 11 
ED391 1/2559 35 - - - - - - - - - - - - - - 35 35 
ED451 1/2559 4 13 12 3 - - - - - - - - - - - 32 32 
ED461 1/2559 16 12 4 - - - - - - - - - - - - 32 32 
ED491 1/2559 26 4 1 1 - - - - - - - - - - - 32 32 
EMS202 1/2559 10 14 9 8 2 - - - - - - - - - - 43 43 
MA103 1/2559 4 9 6 10 2 - - 1 - - - - - - - 32 31 
MA111 1/2559 14 6 7 2 2 - - 1 - - - - - - - 32 31 
MA241 1/2559 14 9 12 7 1 - - - - - - - - - - 43 43 
MA281 1/2559 9 11 7 10 5 1 - - - - - - - - - 43 43 
MA301 1/2559 20 10 2 - - - - - - - - - - - - 32 32 
MA312 1/2559 7 5 10 12 2 - - - - - - - - - - 36 36 
MA323 1/2559 9 2 4 5 5 5 2 - - - - - - - - 32 32 
MA331 1/2559 6 4 3 17 5 - - - - - - - - - - 35 35 
MA416 1/2559 4 15 7 2 4 - - - - - - - - - - 32 32 
MA485 1/2559 30 3 1 1 - - - - - - - - - - - 35 35 
MA492 1/2559 32 - - - - - - - - - - - - - - 32 32 
SWU121 1/2559 13 11 6 1 - - - 1 - - - - - - - 32 31 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

A B+ B C+ C D+ D E I IP F P S U W 

SWU141 1/2559 12 17 2 - - - - 1 - - - - - - - 32 31 
SWU151 1/2559 17 14 - - - - - 1 - - - - - - - 32 31 
SWU252 1/2559 18 22 3 - - - - - - - - - - - - 43 43 
SWU353 1/2559 21 14 - - - - - - - - - - - - - 35 35 
ED111 2/2559 13 17 3 - - - - - - - - - - - 1 34 33 
ED201 2/2559 14 16 5 5 2 - - - - - - - - - 1 43 42 
ED211 2/2559 13 17 11 1 - - - - - - - - - - 1 43 42 
ED212 2/2559 30 6 2 - - - - - - - - - - - - 38 38 
ED321 2/2559 21 13 1 - - - - - - - - - - - - 35 35 
ED332 2/2559 21 8 6 - - - - - - - - - - - - 35 35 
ED471 2/2559 16 7 5 3 1 - - - - - - - - - - 32 32 
MA102 2/2559 18 12 4 - - - - - - - - - - - - 34 34 
MA112 2/2559 7 3 4 4 6 4 3 - - - - - - - - 31 31 
MA211 2/2559 6 7 6 4 8 8 4 - - - - - - - - 43 43 
MA222 2/2559 6 8 7 9 9 3 - - - - - - - - 1 43 42 
MA251 2/2559 8 15 5 14 1 - - - - - - - - - - 43 43 
MA311 2/2559 5 8 - 11 7 1 - - - - - - - - - 32 32 
MA322 2/2559 9 14 8 3 1 - - - - - - - - - - 35 35 
MA342 2/2559 8 5 14 7 1 - - - - - - - - - - 35 35 
MA382 2/2559 21 16 5 - - - - - - - - - - - 1 43 42 
MA412 2/2559 4 11 17 - - - - - - - - - - - - 32 32 
MA481 2/2559 33 2 - - - - - - - - - - - - - 35 35 
ME452 2/2559 - 28 7 - - - - - - - - - - - - 35 35 
ME471 2/2559 26 5 1 - - - - - - - - - - - - 32 32 
SWU111 2/2559 8 18 5 - - - - - - - - - - - - 31 31 
SWU122 2/2559 11 11 7 1 1 - - - - - - - - - - 31 31 
SWU145 2/2559 29 2 - - - - - - - - - - - - - 31 31 
SWU251 2/2559 7 12 19 4 - - - - - - - - - - 1 43 42 
SWU351 2/2559 20 13 2 - - - - - - - - - - - - 35 35 
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การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

ไม่มี      

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เปิดสอนครบทุกรายวิชาตามแผนการเรียนรู้ที่ระบุใน 
มคอ.2 และตามความต้องการของนิสิต 

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี     
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2559   - 

ED241 การเรียนรู้ของมนุษย์และจิตวิทยา
ส าหรับครู 

1/2559   - 

ED281 การออกแบบและพฒันาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

1/2559   - 

ED331 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1/2559   - 

ED371 สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา 1/2559   - 

ED391 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู
ระหว่างเรียน 1 

1/2559   - 

ED451 การวัดและประเมินผลทางการศึกษา 1/2559   - 

ED461 การบริหารและการจัดการการศึกษา 1/2559   - 

ED491 การฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู
ระหว่างเรียน 2 

1/2559   - 

EMS202 ภาษาอังกฤษสาหรับครู
คณิตศาสตร ์

1/2559   - 

MA103 เทคโนโลยสี าหรับคณิตศาสตร์ 2 1/2559   - 

MA111 คณิตศาสตร์ 1 1/2559   - 

MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร ์ 1/2559   - 

MA281 ความน่าจะเป็นและสถติิ 1/2559   - 

MA301 คณิตศาสตร์ส าหรับครู 1/2559   - 

MA312 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์ 1/2559   - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

MA323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 1/2559   - 

MA331 ส ารวจเรขาคณิต 1/2559   - 

MA416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1/2559   - 

MA485 คณิตศาสตร์ประกันชีวติเบื้องต้น 1/2559   - 

MA492 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 1/2559   - 

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 1 

1/2559   - 

SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559   - 

SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพฒันามนุษย์ 1/2559   - 

SWU252 สุนทรียศาสตร์เพื่อชวีิต 1/2559   - 

SWU353 มนุษย์กบัการใช้เหตุผลและ
จริยธรรม 

1/2559   - 

ED111 จิตส านึกและจรรยาบรรณวิชาชพีครู 2/2559   - 

ED201 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 2/2559   - 

ED211 กระบวนทัศน์ทางการศึกษา 2/2559   - 

ED212 ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

2/2559   - 

ED321 วิธีวิทยาในการพฒันาหลักสูตร 2/2559   - 

ED332 การศึกษาพิเศษ 2/2559   - 

ED471 การวิจัยทางการศึกษา 2/2559   - 

MA102 เทคโนโลยสี าหรับคณิตศาสตร์ 1 2/2559   - 

MA112 คณิตศาสตร์ 2 2/2559   - 

MA211 สมการเชิงอนุพันธ ์ 2/2559   - 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 

MA222 ทฤษฎีจ านวน 2/2559   - 

MA251 คณิตศาสตร์ดิสครีต 2/2559   - 

MA311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 2/2559   - 

MA322 พีชคณิตนามธรรม 1 2/2559   - 

MA342 ทฤษฎีเซต 2/2559   - 

MA382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ส าหรับครู 

2/2559   - 

MA412 การวิเคราะห์จ านวนเชงิซ้อน
เบื้องต้น 

2/2559   - 

MA481 โครงงานคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2/2559   - 

ME452 การสร้างสื่อคอมพิวเตอร์ในการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดบัมัธยมศึกษา 

2/2559   - 

ME471 บูรณาการวิธีวิทยาส าหรับครู
คณิตศาสตร ์

2/2559   - 

SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2559   - 

SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ
การสื่อสาร 2 

2/2559   - 

SWU145 สุขภาวะและวิถีชวีิตเชิงสร้างสรรค์ 2/2559   - 

SWU251 มนุษย์กบัสังคม 2/2559   - 

SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559   - 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
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ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม -  
ความรู ้ -  
ทักษะทางปัญญา -  
ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

-  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-  
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

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 ปี 
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 านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูลระดบัชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

19 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสทิธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 
 ชิ้น   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (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 บทความวิจยัที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล

ที่เป็นที่ยอมรับระดบัสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ชิ้น   
36 บทความวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติทีป่รากฏใน

ฐานข้อมูลระดบันานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ชิ้น   

37 ผลงานทีไ่ด้รับการจดสิทธบิัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปรญิญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ด้รบัการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

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  0 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  0 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

คะแนนเต็ม 5 คะแนน 
0 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

54 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

56 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสบืเนือ่งจากการ
ประชุมวชิาการระดบันานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

58 จ านวนบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี้ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI 

กลุ่มที่ 2 (0.60) 
  ชิ้น   

60 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล   ชิ้น   
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TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

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

  ชิ้น   

63 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยู่
ในฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จ านวนบทความวชิาการที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดบันานาชาติตามประกาศ 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   
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 หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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   
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83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสตูรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาตหิรือนานาชาติ

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการ

อ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
  ชิ้น   

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

ต่อคุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.33 คะแนน  

 

 


