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บทสรปุผู้บริหาร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2559  ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.46 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ  (13 
ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก(องค์ประกอบที่ 2)  มีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี
(องค์ประกอบที่ 4 และ 5) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับปานกลาง(องค์ประกอบที่ 3 และ 6)  
 
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 4.25 ดีมาก  
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 3.81 ดี  
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี  
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.46 ด ี  

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน  - 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ขึ้นตามการควบคุมคุณภาพการ

ด าเนินงานหลักสูตรของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินซึ่งได้แสดงถึงผลการด าเนินงาน จุดเด่น  และจุดที่ควร

พัฒนาของหลักสูตร 

 ทั้งนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ขอขอบคุณบุคลากรของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานหลักสูตรอย่างมีคุณภาพรวมถึงการ

จัดท ารายงานประเมินตนเองเพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

 

 

                                                                                        (ผศ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล)  

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 

                                                                                              4 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Mathematics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

รหัสหลักสูตร  
 25450091100944 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
          เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัย หรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ 
2. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถสืบค้น
หรือน าเสนอโดยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
3. สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
4. มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบัน) 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2540,  

วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2545,  
Ph.D.(Mathematical Sciences) 2551 

2 *ผศ.ศญาพัฒน์  สุขใส วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2542,  
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2546,  
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2552 
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3  *อ.นิสรา  สิรสุนทร วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2549, 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 2551, 
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 2554 

4  อ.นพดล  วิชิตสงคราม วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2547,  
M.Sc.(Mathematics) 2551,  
Ph.D.(Mathematics) 2556 

5  อ.อุทุมพร  มาโต วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2550,  
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 2553,  
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 2557 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้รับการอนุมัติจาก
ส านักงานกรรมการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 และเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 
2555  ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประเมินหลักสูตรในรอบ 5 ปีและปรับปรุง
หลักสูตร เพ่ือน ามาเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_1.1_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_59_1.1_2 สมอ.08 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
B.Sc.Math_59_1.1_3 ข้อมูลรายบุคคลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (curriculum vitae) 
B.Sc.Math_59_1.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_59_1.1_5 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) 

พ.ศ. 2553 
B.Sc.Math_59_1.1_6 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_1.1_7 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5 และ มคอ.6) ปีการศึกษา 2559 
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B.Sc.Math_59_1.1_8 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 และ 2559 
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.50 มีคุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนินงาน   

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

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 31 คน โดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 7  ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 22.58 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.50 (31.47/7) 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

เฉลี่ย 4.50 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 31 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 7 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 31.47 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม เฉลี่ย 4.71 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ เฉลี่ย 4.38 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา เฉลี่ย 4.10 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เฉลี่ย 4.57 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
เฉลี่ย 4.57 
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4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 22.58 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
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ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 มีคุณภาพดี 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 31 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 31 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 16 คน จากจ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจโดย
ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่
ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งเท่ากับ 4 
คะแนน 

ข้อมูลประกอบการค านวณภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา  

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด 
ผลการ

ด าเนินงาน 

บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ร้อยละ 80.00 
1 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด คน 31 
2 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า   คน 31 
3 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  

(ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 
คน 16 

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

แล้ว 
คน - 

7 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน 11 
8 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท คน - 
9 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร คน - 
10 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท า (อย่างน้อยร้อยละ 70) ร้อยละ 100 
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การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี มีความใกล้เคียงกับร้อยละของ

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรควรสนับสนุนแนวทางต่างๆเพ่ือการศึกษาต่อ 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_2.1_1 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Math_59_2.2_1 สรุปผลภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปี

การศึกษา 2558  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพระดับปานกลาง 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายการด าเนินการรับนิสิตในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 
ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

1. การรับนิสิต 
 

เพ่ือให้ได้นิสิตที่มี
คุณสมบัติสอดคล้อง
กับหลักสูตร มีความ
มุ่งม่ันในการเข้า
ศึกษาในหลักสูตร 

คุณสมบัติและความ
มุ่งม่ันของนิสิตที่เข้า
ศึกษาในหลักสูตร 
 

นิสิตร้อยละ 100 ของ
จ านวนนิสิตที่รายงานตัว
เข้าศึกษาในหลักสูตรมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับ
หลั กสู ตรและมี คว าม
มุ่งมั่นในการเข้าศึกษาใน
หลักสูตร 

การก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร 

2. การเตรียม
ความพร้อมก่อน
เข้ารับการศึกษา 
 

เพ่ือให้นิสิตมีความ
พร้อมทางปัญญา 
สุขภาพกาย และ
สุขภาพจิต   

โครงการความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพ
กาย และสุขภาพจิต
ของนิสิต 

มีจ านวนโครงการเตรียม
ความพร้อมความพร้อม
ทางปัญญา สุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต อย่ า ง
น้อย 3 โครงการ  

1. โครงการ Math First 
Date 
2. โครงการค่าย อัตลักษณ์ 
3. โครงการเตรียมความ
พร้อมทางวิชาการ 
4. โครงการปฐมนิเทศนิสิต
ชั้นปีที่ 1 

1. การรับนิสิต 

- ระบบและกลไกการรับนิสิต 

 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ได้ก าหนดรับนิสิตปีละ 
45 คน โดยก าหนดคุณสมบัติว่าส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับนิสิตเพ่ือให้การด าเนินงานด้านการรับนิสิตมี
ประสิทธิผลตั้งแต่การก าหนดคุณสมบัตินิสิตที่รับเข้า เกณฑ์การคัดเลือก ขั้นตอนการคัดเลือกนิสิตและเพ่ือให้ได้นิสิตมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพนิสิตจนบรรลุวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ และมีความสามารถศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
อย่างมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ซ่ึงมีระบบและกลไกการรับนิสิตตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลการรับนิสิตในปีการศึกษาท่ีผ่านมา  



      13 

  ในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษาเมื่อเปิดภาคเรียนมักไม่ตรงตามแผนการรับที่
ระบุใน มคอ.2 จึงได้เพ่ิมการรับนิสิตในระบบรับตรงรอบที่ 2  แต่พบว่านิสิตที่รับเข้าศึกษามีคะแนนที่สอบ PAT1 
(คณิตศาสตร์) ค่อนข้างต่ า เมื่อผ่านการเรียนในหลักสูตรแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้ข้อคิดเห็นว่านิสิต
มีพ้ืนฐานคณิตศาสตร์อ่อนมากและมีปัญหาในการเรียนวิชาในสาขาคณิตศาสตร์ค่อนข้างมาก ดังนั้น คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงมีมติให้เน้นพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครผ่านการสอบสัมภาษณ์มากขึ้น และไม่รับนิสิตจากระบบ
รับตรงรอบที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 
 (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการรับนิสิตตาม มคอ. 2 และพิจารณาก าหนดคุณสมบัติ
ทั่ ว ไปและคุณสมบัติ เฉพาะของผู้ มีสิทธิ์ สมัครหลักสูตร คณิตศาสตร์  (B.Sc.MATH_59_3.1_1 และ 
B.Sc.MATH_59_3.1_2)  
 (3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาผลคะแนนที่ก าหนดในข้อ (2) พร้อมทั้งก าหนดจ านวนผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์ 
 (4) สัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าด้วยระบบรับตรงโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เสนอชื่อแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย 
  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ได้มีการก าหนดสัดส่วนร้อยละของคะแนน
การสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ การตอบค าถามวิชาการร้อยละ 60 เจตคติและความสนใจในสาขาวิชาร้อยละ 20 บุคลิกภาพ
ร้อยละ 10 และความสามารถในการสื่อสารร้อยละ 10  
 (5) อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลคะแนนสอบสัมภาษณ์มาพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 (6) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาโดยระบบรับตรงและมหาวิทยาลัยรับรายงานตัว 
 (7) หลักสูตรจะใช้จ านวนนิสิตระบบรับตรงที่มารายงานตัวมาพิจารณาปรับเพ่ิมจ านวนรับในระบบกลาง 
(Admissions) จากที่ก าหนดไว้ในแผนรับในครั้งแรกเพ่ือให้ได้จ านวนนิสิตเต็มแผนการรับ 
 (8) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ระบบกลางจากการรับสมัครและยื่นคะแนนผ่านการด าเนินการโดย
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  
 (9) สัมภาษณ์ผู้สมัครสอบเข้าด้วยระบบกลางโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

เสนอชื่อแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย โดยใช้เกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์เดียวกับข้อ 1.4   

 (10) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษาโดยระบบกลางและมหาวิทยาลัยรับรายงานตัว 

 (11) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าเป็นนิสิตตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 (12) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันการประเมินกระบวนการรับนิสิต ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ผลการ

ด าเนินการจะบรรลุตามเป้าหมายที่เน้นคุณสมบัติของนิสิตที่เข้าศึกษาในหลักสูตร แต่จ านวนนิสิตที่รายงานตัวเข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2559 ไม่ตรงตามแผนการรับ (45 คน)  

 (13) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต เนื่องจากจ านวนนิสิตที่รายงานตัว
เข้าศึกษาไม่ตรงตามแผนการรับ จึงมีมติให้เพ่ิมเติมการรับนิสิตใหม่ผ่านโครงการเด็กดีมีที่เรียนจ านวน 5 คนอีก
โครงการหนึ่ง และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านการจัดโครงการ Open House ร่วมกับมหาวิทยาลัยโดย
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ให้นิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นผู้แนะน าหลักสูตรแทนนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นักเรียนได้รับข้อมูลจากนิสิตที่ผ่านการเรียนการสอน
ตลอดทั้งหลักสูตรมาแล้ว 
- การด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือศึกษาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน คุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร เกี่ยวกับการด าเนินการรับนิสิต  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงประเมิน
กระบวนการรับนิสิตในปีที่ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงช่องทางการรับนิสิตเข้าศึกษาเพ่ือให้ได้นิสิตเต็มตามแผนรับ  ในปี
การศึกษาที่ผ่านมาทางหลักสูตรรับนิสิตเข้าศึกษา 3 ช่องทางคือ 1. การรับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต
ระดับปริญญาตรี (รับตรง) 2. การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admissions) และ 3. 
การรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ผลการรับรับนิสิตในปี 2558  มีนิสิตชั้นปีที่ 1  
คงอยู่รวมทั้งสิ้น  38 คน มาจากโรงเรียนเครือข่าย 0 คน จากโครงการรับตรงทั่วไป 13 คน  และจากระบบกลาง 25 
คน 
สถิติการรับนิสิตใน 4 ปีการศึกษาที่ผ่านมาดังตาราง 3.1.1 
 

ปีการศึกษา ประกาศรับ 
นิสิตที่มารายงานตัวเข้าศึกษาจากโครงการการรับนิสิต 

รับตรง Admission โครงการทุนเรียนดี โควตา รวม 
2558 45 13 25 0 0 38 
2557 45 12 21 0 0 33 
2556 45 5 21 2 0 28 
2555 45 16 10 4 0 31 

ตาราง 3.1.1 
 จากการเก็บสถิติหลายปีผ่านมาพบว่าไม่มีนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และ โครงการ
ทุนเรียนดีได้ยุติโครงการตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ส่วนโครงการรับตรงทั่วไปมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษา
จ านวนมาก (152 คน) แต่ผู้ที่ยื่นคะแนนสอบข้อเขียนได้คะแนนรวมล าดับต้น ๆ สละสิทธิ์การรายตัวเป็นนิสิตจ านวน
มาก ทางหลักสูตรจึงแก้ปัญหาโดยเรียกผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 63 คนซึ่งมากกว่าจ านวนรับจริง 2 เท่า เพ่ือหวังว่าผู้ที่ได้
คะแนนรวมล าดับถัดมา มีโอกาสได้เข้าศึกษา แต่ปีการศึกษา 2558 ก็มีผู้มารายตัวและคงอยู่เพียง 13 คน เนื่องมาจาก
นักเรียนได้สมัครสอบหลาย ๆ ที่ และตัดสินใจเลือกสาขา/สถาบันที่ตนเองอยากเรียนมากที่สุด  ท าให้เกิดการสละสิทธิ์
จ านวนมาก  
          จากสถิติการสละสิทธิ์จ านวนมากของผู้สมัครแบบรับตรงทางหลักสูตรสามารถปรับจ านวนรับในระบบกลางใน
ภายหลังเพ่ือรับสมัครผู้สมัครที่พลาดหวังจากโครงการรับตรงต่างๆ หรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสถานศึกษา ที่ประชุมจึงมี
มติให้รับตรงทั่วไป 70%  รับในระบบกลาง 30%  และไม่นับโควตานักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะ
วิทยาศาสตร์ในแผนการรับ   
            ส่วนการรับนิสิตหลังระบบกลาง ทางหลักสูตรเคยรับนิสิตกลุ่มนี้เข้าศึกษาแต่จากการศึกษาผลการประเมิ น
การเรียนของนิสิตที่รับหลังระบบกลาง และเก็บข้อมูลนิสิตกลุ่มนี้จนจบการศึกษาพบว่า นิสิตบางคนมีพ้ืนฐานความรู้
เดิมไม่เพียงพอ ไม่ได้ตั้งใจเข้าศึกษาอย่างแท้จริง ไม่ให้ความร่วมมือในการเรียนการสอนท าให้มีปัญหาการเรียนใน
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วิชาเอก และส่งผลให้ไม่จบตามแผนการเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติไม่รับนิสิตหลังระบบกลาง 
             จากผลการประเมินโดยภาพรวม  ในปีการศึกษา 2559  จึงรับนิสิต 3 ช่องทาง  ได้แก่โครงการโรงเรียน
เครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ โครงการรับตรงทั่วไป และระบบกลาง 
              ในการรับนิสิตแต่ละช่องทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาวิธีการ เกณฑ์ตัดสิน 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร และเงื่อนไขการรับที่ชัดเจน ในขั้นตอนการสัมภาษณ์มีการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
           การรับนิสิตรอบแรกเป็นโครงการรับตรงทั่วไปของมหาวิทยาลัย  คุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามมติที่ประชุมของ
มหาวิทยาลัย ส่วนคุณสมบัติเฉพาะและน้ าหนักคะแนนสอบข้อเขียนเป็นไปตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยหลักสูตรค านึงถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์จึงให้น้ าหนักวิชาคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาความถนัด
ทั่วไปและวิชาวิทยาศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2559 ส าหรับระบบรับตรงได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้  

 1. ก าลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 เฉพาะ
สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาแล้วหรือส าเร็จการศึกษาหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเท่า
ไม่มีสิทธิ์สมัคร) 
 2. จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาค
เรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00 และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 
2.50 และจะต้องรักษาระดับผลการเรียนในโรงเรียนจนส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 3. มีผลการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2559 และวิชาสามัญ 9 วิชา ประจ าปีการศึกษา 
2559 ตามองค์ประกอบค่าน้ าหนักร้อยละที่ก าหนด  ดังนี้  GAT ร้อยละ 10, PAT1(คณิตศาสตร์) 
ร้อยละ 35, PAT2(วิทยาศาสตร์) ร้อยละ 20, วิชาสามัญ 9 วิชา:คณิตศาสตร์ ร้อยละ 35 
 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

 และส าหรับระบบกลางได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร ดังนี้ 
 1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสอบ
เทียบได ้สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 

    2. มีผลคะแนน GPAX และการสอบ O-NET, GAT และ PAT ประจ าปีการศึกษา 2559 
ตามองค์ประกอบค่าน้ าหนักร้อยละที่ก าหนด ดังนี้  GPAX ร้อยละ 20, O-NET ร้อยละ 30, GAT ร้อยละ 10, PAT1(
คณิตศาสตร์) ร้อยละ 10 และ PAT2(วิทยาศาสตร์) ร้อยละ 30 
          การรับนิสิตรอบท่ีสองรับจากระบบกลางโดยหลักสูตรจะมีการปรับปรุงจ านวนรับเพื่อให้มีนิสิตเต็มตามแผนรับ 
ส าหรับคุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครระบบกลางได้เสนอต่อมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามมติที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ในการรับนิสิตรอบสองจะท าการสอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์สอบจากรายชื่อผู้ผ่าน
ข้อเขียนที่มหาวิทยาลัยจัดส่งมาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน  และกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้คะแนนสอบ
สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่ตกลงกันก่อนการสอบสัมภาษณ์จากนั้นส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการต่อไป 
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- การประเมินกระบวนการรับนิสิต 
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการประเมินกระบวนการรับนิสิต ในปีการศึกษา 2559 
ดังนี้  
       1. ผลการประเมินคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาว่าต้องเป็นไปตามท่ีก าหนด พบว่านิสิตทั้งรับตรงและระบบกลางมี
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษาตรงตามที่ก าหนดใน มคอ. 2 และตรงตามประกาศรับสมัคร 
       2. ผลประเมินการรับนิสิตพบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่ามีนิสิตที่คงอยู่ 25 คน คิดเป็น 70% ซึ่งมี
สาเหตุมาจากการรับตรงทั่วไปมีผู้ไม่รายงานตัวเป็นนิสิต และบางส่วนลาออกจากการเป็นนิสิตหลังรายงานตัว เมื่อเพ่ิม
จ านวนรับในระบบกลางมีผู้สละสิทธิ์การสอบสัมภาษณ์หรือมีผู้สละสิทธิ์การรายงานตัวหรือลาออกต้นปีการศึกษา จาก
การเก็บข้อมูลผู้ที่ขอลาออกพบว่าสอบได้สถาบันอ่ืน/สาขาอ่ืนที่สนใจมากกว่า   
      3. ในปีการศึกษา 2559 การที่หลักสูตรก าหนดแผนรับ 45 คน โดยก าหนดสัดส่วนการรับนิสิตแบบรับตรงทั่วไป 
70% และระบบกลาง 30% เหมาะสมแล้ว เนื่องจากการรับตรงทั่วไปจะได้นิสิตที่ตั้งใจเข้ามาศึกษาและมีคะแนนวิชา  
PAT1 ไม่ต่ ามากนัก รวมทั้งมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้หลักสูตรปรับปรุงจ านวนรับนิสิตจากระบบกลางในภายหลัง 
         ในการรับนิสิตปีการศึกษา 2559   ส่งผลดังนี้ 
         (1) เกณฑ์การรับนิสิตที่มหาวิทยาลัยและสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท) ประกาศรับ สะท้อน
คุณภาพของนิสิตที่เหมาะสมกับหลักสูตรที่เปิดสอน และสอดคล้องกับระดับของหลักสูตร ประเภทหลักสูตร ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของสถาบันและหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในหลักสูตร  เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เป็นพ้ืนฐานจึงประกาศรับนักเรียนสายวิทยาศาสตร์ - 
คณิตศาสตร์เข้าศึกษา แต่ในปัจจุบันนักเรียนสายนี้ให้ความนิยมกับการเลือกเรียนสายวิชาชีพและเลือกสถาบันที่ได้รับ
ความนิยมมากกว่า  ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีผลการเรียนในระดับปานกลาง แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรสามารถผลิต
บัณฑิตกลุ่มนี้ได้ในระดับดี สามารถส าเร็จการศึกษาและมีงานท าในอัตราที่สูง (มากกว่า 80%) 
        (2) เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนิสิต กระบวนการรับนิสิต และเครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกมีค วาม
เหมาะสม เชื่อถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนิสิตที่สมัครเข้าเรียนเนื่องจากคะแนนสอบได้จากข้อสอบ
มาตรฐานของ สทศ. และการรับนิสิตด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย และ ทปอ. จากกระบวนการรับนิสิตที่มีมาตรฐานท า
ให้นิสิตที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรมีคุณสมบัติ และศักยภาพในการเรียนจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้
เข้าศึกษามีคุณสมบัติขั้นต้นทั้งความรู้พ้ืนฐาน และประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร มีความพร้อมด้าน
สุขภาพกายและจิต มีเวลาเรียนเพียงพอ เนื่องจากเป็นนิสิตเต็มเวลาและส่วนใหญ่ครอบครัวสามารถรับภาระค่าเล่า
เรียนได้ 
 
- การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต 
 1. ในปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
จากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ และจากโครงการรับตรงทั่วไปในด้านคะแนนสอบข้อเขียนของมศว เป็น
การยื่นคะแนน GAT/PAT  โดยยึดวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้ตามแผนการเรียน หลักสูตรได้ก าหนดดังนี้  GPAX ร้อยละ 20, O-NET ร้อยละ 30, GAT ร้อยละ 10, 
PAT1(คณิตศาสตร์) ร้อยละ 10 และ PAT2(วิทยาศาสตร์) ร้อยละ 30 
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        2. อาจารย์และนิสิตในหลักสูตรท าการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยร่วมจัด
กิจกรรม SWU OPEN HOUSE ของคณะและมหาวิทยาลัย 
        3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ : โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชน 
จังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนครั้งที่ 3 เพ่ือเพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและเห็นประโยชน์ของสาขาคณิตศาสตร์โดย
การน าเสนอบทความวิจัยเกี่ยวกับการท างานของผู้ที่จบสาขาคณิตศาสตร์  และจัดค่ายกิจกรรมวิชาการเกี่ยวกับความ
น่าจะเป็น  
        4. จากกระบวนการรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบรับตรงทั้ง 2 โครงการ 
พบว่ามีนักเรียนสนใจสมัครเข้าเรียนแบบรับตรงทั่วไปประมาณ 8 เท่าของแผนรับ แต่ทุกปีที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้เข้า
สอบสัมภาษณ์สละสิทธิ์เนื่องจากสอบติดมหาวิทยาลัยอื่นที่นักเรียนสนใจมากกว่า  ทางหลักสูตรจึงเรียกสอบสัมภาษณ์
สองเท่าเพ่ือให้ผู้สมัครที่มีคะแนนสอบข้อเขียนต่ ามีโอกาสได้รับรายงานตัวจากการที่ผู้สมัครคนอ่ืน ๆ ที่มีคะแนนสูงกว่า
สละสิทธิ์ ซึ่งในปี 2559 มีนิสิตจากโครงการรับตรงทั่วไปคงอยู่เพ่ิมขึ้นแต่ไม่เต็มตามจ านวนรับ คณะกรรมการฯ จึงมติ
เพ่ิมจ านวนรับในระบบกลางให้มากขึ้น เพ่ือให้จ านวนนิสิตรวมเป็นไปตามแผนรับ 45 คน  
      5. ผลการประเมินพบว่าจ านวนนิสิตในปีการศึกษา 2559 โดยภาพรวมมีจ านวนนิสิตรายงานตัวมีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับหลักสูตรและมีความมุ่งมั่นในการเข้าศึกษาในหลักสูตรตามที่หลักสูตรวางแผน การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผ่านโครงการ SWU OPEN HOUSE ผ่านโครงการบริการวิชาการ และจากศิษย์เก่า ถึงแม้ว่าจ านวนนิสิตชั้นปี 
1 หลังรายงานตัวทุกโครงการ ในปีการศึกษา 2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 25 คน แต่นิสิตที่รายงานตัวเข้าศึกษามีคุณสมบัติ
ตรงตามที่หลักสูตรก าหนดร้อยละ 100  จากข้อคิดเห็นของอาจารย์ผู้สอนพบว่านิสิตชั้นปีที่  1 มีความมุ่งมั่นในการ
เรียนวิชาในสาขาคณิตศาสตร์และมีเจตคติท่ีดีต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือ
มุ่งหวังให้นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนในหลักสูตร มีความพร้อมด้านสุขภาพกายและจิต มีความพร้อม
ทางการเรียนเพื่อให้สามารถเรียนได้จนส าเร็จการศึกษา และอัตราการลาออกกลางคันน้อย 
 ในการเตรียมความพร้อมหลักสูตรได้จัดกิจกรรมเสริมจากคณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยตามระบบและ
กลไกเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 
 
- ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่
ผ่านมาเพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและระหว่างศึกษาเพ่ือให้นิสิตสามารถเรียนได้
จนจบการศึกษาภายใน 4 ปี 
 2. หลังจากผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้ลดขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยให้มหาวิทยาลัย และคณะเป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเรื่องการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นิสิตทุกหลักสูตร เพ่ือให้ทุกคนเข้าใจ
เรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยและคณะ   
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    3. คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนหลักสูตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
    4. ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
    5. หลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการเรียนคณิตศาสตร์ 
    6. ก่อนเปิดภาคเรียนในต้นปีการศึกษานิสิตจะพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและ
แผนการเรียน ระบบการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล และการลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมถอนรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยลงทะเบียนตามแผนการเรียนให้นิสิตชั้นปีที่ 1–2 ทุกคน  
 
- การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาผลการประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่าน
มาพบว่าหลักสูตรต้องตั้งเป้าหมายในการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และจากผลการเรียนของ
นิสิตใหม่ปีการศึกษาที่ผ่านมา นิสิตแรกรับมีพ้ืนความรู้วิชาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่แตกต่างกัน ทาง
หลักสูตรจึงปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและระหว่างศึกษาเพ่ือให้นิสิตสามารถเรียน
ได้จนจบการศึกษาภายใน 4 ปี โดยปูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคเรียนโดยวางเป้าหมายว่า 
นิสิตลาออกกลางคันจ านวนน้อย นิสิตถอนรายวิชาจ านวนน้อยหรือสอบตกน้อย โดยก าหนดตัวชี้วัดเป็น สิ้นปี
การศึกษา 2559 นิสิตใหม่มีอัตราคงอยู่มากกว่า 70%  นิสิตสามารถเรียนตามแผนการเรียนที่วางไว้มากกว่า 75%   
    การด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559 มีกิจกรรมที่ส าคัญสรุปได้ดังนี ้
  1. การเตรียมความพร้อมโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        - หลักสูตรคณิตศาสตร์จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นิสิตได้ทราบถึงปรัชญา ปณิธาน และ
วัตถุประสงค์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ในการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งทั้งกิจกรรมด้านต่าง ๆ ในการพัฒนานิสิตทั้ง
ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพและสุขภาพ ตลอดจนการปรับตัวของนิสิตเพ่ือให้สามารถอยู่ในสังคม
อย่างมีความสุข 
       - อาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายเกี่ยวกับหลักสูตร แผนการเรียน ทุนการศึกษาและการท ากิจกรรม เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ
ระบบการเรียนและการส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 4 ปี 
      - นิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดกิจกรรมแรกพบเอกคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างความอบอุ่นให้กับนิสิตใหม่ ในความ
ควบคุมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. การเตรียมความพร้อมโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
          2.1 คณะวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือของภาควิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยา มีการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้นิสิตใหม่มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ  
             ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนภาคต้น คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการปรับพ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ส าหรับนิสิต
ใหม่เพ่ือปรับพื้นฐานนิสิตใหม่ทุกหลักสูตร และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ร่วมจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 มีการประเมินการเรียนรู้ของนิสิตใหม่ก่อน-หลังปรับพื้นฐาน   
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         2.2 คณะวิทยาศาสตร์จัดปฐมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 1 ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตรุ่นพ่ีได้ร่วมกันแนะ
แนวการศึกษา ทุนการศึกษา การท ากิจกรรม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลอดเวลาที่นิสิตมีปัญหาหรือต้องการ
ค าแนะน า 

     3. การเตรียมความพร้อมโดยมหาวิทยาลัย  
       มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตใหม่มีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุ ข และ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ดังต่อไปนี้ 
       - กิจกรรมเพ่ือสังคมที่ปลูกฝังและเน้นย้ าเรื่องแรงบันดาลใจให้นิสิตใหม่ทุกคน โดยจัดค่ายสร้างแรงบันดาลใจ
กิจกรรมเพ่ือสังคมให้น้องใหม่ มศว ประจ าปีการศึกษา 2559  ซึ่งค่ายนี้จะท าให้น้องใหม่ได้เรียนรู้เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือรับใช้สังคม ที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว  เพ่ือให้นิสิตมีจิตส านึกสาธารณะ จัดโดยกอง
กิจการนิสิต และฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
      3.2 เพ่ือให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและเพ่ือเสริมสร้างนิสิต มศว ให้มีอัต
ลักษณ์ 9 ประการ ได้แก่ 1.ใฝ่รู้ตลอดชีวิต 2.คิดเป็น ท าเป็น 3.หนักเอาเบาสู้ 4.รู้กาลเทศะ 5.เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ 
6. มีทักษะสื่อสาร  7. อ่อนน้อมถ่อมตน 8.งามด้วยบุคลิก 9.พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์  มหาวิทยาลัยให้นิสิตใหม่ทุก
คนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี
การศึกษา 2559 โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์มีส่วนร่วมกับกองกิจการนิสิตของมหาวิทยาลัยในการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มีพิธีตักบาตร ผูกเนคไท อบรมคุณธรรมจริยธรรม เรื่องบัณฑิตไทยไม่โกง พิธีบายศรีสู่ขวัญ มีการ
ท ากิจกรรมฐานเพ่ือเสริมสร้างนิสิต มศว ให้มีอัตลักษณ์ 9 ประการ 
 
- การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2559  
พบว่ากิจกรรมที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัด นิสิตหลักสูตรคณิตศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมภาคบังคับครบ ผลการประเมิน
พบว่าบรรลุวัตถุประสงค์ นิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาความเครียด ไม่มีการ
ร้ อ ง เ รี ย น เ รื่ อ ง คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง นิ สิ ต  นิ สิ ต ส า ม า ร ถ เ พ่ิ ม -ล ด ก า ร ล ง ท ะ เ บี ย น ไ ด้   
         จากผลการประเมินกระบวนการโดยรวมพบว่าการเตรียมความพร้อมก่ อนเข้าศึกษาของนิสิตหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในปีการศึกษา 2559 บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ นิสิตสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข ไม่
มีการร้องเรียนเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต  นิสิตส่วนใหญ่สามารถเรียนตามแผนการเรียนที่หลักสูตรวางไว้ 

 

- การปรับปรุงการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

         ในปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับ
นิสิตใหม่สาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้ดีขึ้นดังนี ้

         (1) ก าหนดเป้าหมายของการจัดกิจกรรมให้ชัดเจนขึ้น 

         (2) ปรับความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นเพ่ือให้นิสิตปรับตัวส าหรับ
การศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์ในชั้นปีที่ 1 
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         (3)  จากการพูดคุยกับนิสิตในที่ปรึกษา หลักสูตรจึงให้นิสิตรุ่นพี่ติววิชาคณิตศาสตร์ ผลการประเมินพบว่านิสิต
ให้ความสนใจเข้ารับการติวมากกว่า 80% 

      
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสารหลักฐาน 
B.Sc.Math_59_3.1_1 ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตปริญญาตรี (รับตรง) ประจ าปี 

การศึกษา 2559  
B.Sc.Math_59_3.1_2 ระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_3.1_3 โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์  
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ตัวบ่งชี้ที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต   

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนานิสิตในประเด็นหลัก ๆ ดังนี้  

ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

1. การควบคุมการ
ดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นิสิตปริญญาตรี 
 

เพ่ือให้นิสิตใน
หลักสูตรได้รับการ
ดูแลและค าปรึกษา
ด้านวิชาการ รวมทั้ง
การใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยอย่าง
เหมาะสม 

ผลประเมินการให้
ค าปรึกษาแก่นิสิต 
 

มีผลประเมินการ
ให้ค าปรึกษาแก่
นิสิตในระดับมาก
ขึ้นไป 

1. จัดท าสมุดบันทึกการให้
ค าปรึกษานิสิต 

2. จัดท าช่องทางการ
ติดต่อกับนิสิตในที่ปรึกษา 

3. บันทึกผลการเรียนของ
นิสิตในที่ปรึกษา 

2. กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพ
ของนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

 

เพ่ือให้นิสิตได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและ
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

ศักยภาพและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ที่นิสิตได้รับการ
พัฒนาจากโครงการ 

นิสิตได้รับการ
พัฒนาทักษะ 

1. การเสริมสร้าง
ความผูกพันกับ
สถาบันส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 1 

2. การมีอิสระใน
การด าเนิน
กิจกรรมโดยนิสิต
ส าหรับนิสิตชั้นปี
ที่ 2 

3. การสร้าง
เครือข่ายระหว่าง
สถาบันส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 3 

4. ICT literacy, 

Career Skill 
ส าหรับนิสิตชั้นปี
ที่ 4 

1. โครงการ Math First Date 
โครงการค่ายอัตลักษณ์ 
โครงการ Science Game  
โครงการ Open House 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เน้น
การเข้าร่วมกิจกรรม 
2. โครงการ math first date 

โครงการค่ายอัตลักษณ์
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เน้น
การเป็นผู้ด าเนินกิจกรรม 

3. โครงการกีฬา Union 

Game ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3  
เน้นให้เป็นผู้รับผิดชอบ
ประสานงานกับผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาจาก
มหาวิทยาลัยอื่น 
4. โครงการ Open House 

โครงการ Sci Fair ส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 4 เน้นให้เป็น
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ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย โครงการ/กิจกรรม 

ผู้น าเสนอข้อมูลและ
ผลงาน 

5. กิจกรรม วท.บ. คณิต
พิชิตตลาดงาน ส าหรับ
นิสิตทุกชั้นปี  

 
1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ

แนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีโดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคอยควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านต่างๆ แก่นิสิต 

อย่างมีระบบและกลไก ดังแผนผัง 3.2.1 

 

แผนผัง 3.2.1 ระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในระยะเวลา 1 ปี 
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จากแผนผัง 3.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีกลไกและกระบวนการด าเนินงาน 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

  (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันคัดเลือกอาจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้แก่นิสิตตลอดหลักสูตรและก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าอบรมเรื่องระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  
อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับการชี้แจงในเรื่องภาระหน้าที่ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย พร้อมรับคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
และคู่มือนิสิต 
 จากข้อเสนอการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2558 ท าให้ในปีการศึกษา 2559 ได้ก าหนดแนวทาง
หลักไว้ว่าหากอาจารย์ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งแรกต้องจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงอย่างน้อย 1 คน 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 จึงให้ ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล ท าหน้าที่เป็นอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ อ .ดร.จิตติ
นาถ รัตนมุง และแต่งตั้งให้อาจารย์ทั้ง 2 คนเป็นที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่  1 ร่วมกัน รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต
แต่ละชั้นปีแสดงดังตารางต่อไปนี้  

นิสิตชั้นปีที่ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 
2 
3 
4 

  อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง และ ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล 
  อ.ดร.อุทุมพร  มาโต 
  อ.ดร.นิสรา  สิรสุนทร 
  อ.ดร.ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม 

 นอกจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตแต่ละชั้นปีแล้ว หลักสูตรได้จัดให้มีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนาและ
โครงงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 (MA491 และ MA493) โดยหลักสูตรได้จัดท ารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมความ
เชี่ยวชาญให้แก่นิสิตไดพิ้จารณาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาและโครงงานในแขนงวิชาที่สนใจโดยให้นิสิตได้มีโอกาส
เข้าไปพูดคุยในลักษณะของงานวิจัยของอาจารย์ ดังนี้ 

อาจารย์ผู้สอน ความเชี่ยวชาญ 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี  Graph Theory, Discrete Mathematics 

ผศ.ดร.ศญาพัฒน์  สุกใส Applied Mathematics, Mathematical Modeling, Complex Analysis 

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ 
สิรินิลกุล 

Numerical Analysis,  Finite Element Method, Partial Differential 

Equations 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์  

อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory,  
Linear Algebra 

อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ Probability Theory : Approximation via Stein's Method, Tiling 

Problem 

อ.ดร.สายัณห์  โสธะโร Graph Theory, Operation Research, Mathematics Education 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ Graph Theory, Set Theory, Number Theory 
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อาจารย์ผู้สอน ความเชี่ยวชาญ 

อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม Graph Theory 

อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง Number Theory 

อ.ดร.อุทุมพร จงถาวรวุฒิ Graph Theory, Combinatorial Design, Discrete Mathematics 

อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม Real Analysis, Probability Theory 

อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร Semigroup Theory 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม Calculus of Variation, Functional Analysis,  

Partial Differential Equations, Linear Algebra 

อ.ดร.สุกัญญา หายีสะและ Mathematics Education, Geometry 

อ.เอนก จันทรจรูญ Mathematics Education, Geometry 

อ.ธนูชัย ภูอุดม Mathematics Education,  Mathematics Innovation and Technology   

อ.ปัญญาวัฒน์ หาอาษา Differential Equations, Partial Differential Equations, Applied 

Geophysics 

 (2) อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทให้การแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องการเรียน  การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาทางการเรียนหรือหรือต้องการความช่วยด้านอื่นๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน การแจ้งนัดหมาย 
การแจ้งประกาศเรื่องทุนการศึกษา การแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดแข่งขัน โดยมีช่องทางการปรึกษาหลาย
ช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่าน Line Facebook E-mail หรือโทรศัพท์ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือนิสิต รวมทั้งติดตามนิสิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หลักสูตรยังมีนโยบายจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอน
รายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน MA111 คณิตศาสตร์ 1 และ MA112 คณิตศาสตร์ 2 ให้แก่นิสิตในที่ปรึกษาเพ่ือให้
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใกล้ชิดกับนิสิตและทราบผลการเรียนในเบื้องต้นน ามาซึ่งการสร้างความคุ้นเคยและส่งผลให้นิสิต
กล้าที่จะมาปรึกษาปัญหาต่างๆ มากข้ึน  ในปีการศึกษา 2559 ผศ.ดร.พิศุทธวรรณศรีภิรมย์ สิรินิลกุล ได้รับมอบหมาย
ให้สอนวิชา MA111 ส่วน อ.ดร.จติตินาถ รัตนมุง ได้รับมอบหมายให้สอนวิชา MA112  
 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนาและโครงงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 มีบทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาใน
รายวิชาสัมมนาต่อเนื่องจนถึงรายวิชาโครงงานแก่นิสิต รวมถึงบทบาทในการส่งเสริมการให้มีความร่วมมือในการ
ท างานเป็นกลุ่ม อีกท้ังท าหน้าที่ในการให้คะแนนและประเมินผลการท างานของนิสิต ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ที่
ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาและโครงงานแก่นิสิตจ านวน 10 คน ได้แก่ ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี, ผศ.ดร.
พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล, ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล, อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์, อ.ดร.
เสริมศรี ไทยแท้, อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง, อ.ดร.อุทุมพร มาโต, อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม, อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร และ 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
 (3) สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นิสิตประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาสัมมนาและโครงงานส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการดูแลให้ค าปรึกษาแก่
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นิสิตให้ดียิ่งขึ้น ในปีการศึกษา 2559 มีผลการประเมินการด าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกระบวนการ ดังนี้ 
ประเด็น เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

การควบคุมการ
ดูแลการให้
ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่
นิสิตปริญญาตรี 

มีผลประเมินการ
ให้ค าปรึกษาแก่
นิสิตในระดับมาก
ขึ้นไป 

ในปีการศึกษา 2559 มีผลประเมินการให้ค าปรึกษาและบริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตในระดับมากที่สุด(คะแนนเฉลี่ย 4.25 คะแนน) 
(B.Sc.Math_59_3.2_1) และอาจารย์ที่ปรึกษาสัมมนาและโครงงาน
ทุกคนมีผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียน
การสอน (ปค.003) ในระดับมากขึ้นไป (มากกว่า 3.26 คะแนน) 
(B.Sc.Math_59_3.2_2)  

 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นิสิต พบว่าในปีการศึกษา 2559 มีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด และการก าหนดให้มี
อาจารย์พ่ีเลี้ยงท าให้อาจารย์ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครั้งแรกได้รับค าแนะน าในการให้ค าปรึกษาแก่
นิสิตจากผู้มีประสบการณ์ท าให้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นิสิต ในปีการศึกษา 2559 จากผลการประเมินกระบวนการที่บรรลุเป้าหมายจึงมีมติให้ใช้กระบวนการเดิม
ในปีการศึกษา 2560 

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาพัฒนา

ศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการจัดโครงการและกิจกรรม อย่างมีระบบ

และกลไก ดังแผนผัง 3.2.2 
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แผนผัง 3.2.2 ระบบการการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในระยะเวลา 1 ปี 

จากแผนผัง 3.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีกลไกและการด าเนินงาน ดัง

รายละเอียดต่อไปนี้ 

 (1) คณะกรรมการบริการหลักสูตรร่วมกันก าหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นิสิตในหลักสูตรเพ่ือก าหนดแผนโครงการหรือกิจกรรมส าหรับนิสิตในหลักสูตร  
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ก าหนดเป้ามายการพัฒนาศักยภาพและทักษะส าหรับนิสิตแต่ละชั้นปีไว้ 
ดังนี้  
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ประเด็น เป้าหมาย 
กิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ 
1. การเสริมสร้างความผูกพันกับสถาบันส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 

2. การมีอิสระในการด าเนินกิจกรรมโดยนิสิตส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 

3. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 
4. ICT literacy, Career Skill ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 

 
  (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาจัดโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะที่ก าหนด
ในขั้นตอน (1) ทั้งนี้หากมีกิจกรรมที่ภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้ประสานงานให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมดังกล่าว  
 ในปีการศึกษา 2559  มีผลการด าเนินการเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาศักยภาพและทักษะตาม
เป้าหมายของนิสิตแต่ละชั้นปี ดังนี้ 

เป้าหมาย 

ให้นิสิตได้รับการพัฒนาทักษะ 
ผลการด าเนินการ 

1.  การเสริมสร้ างความผูกพันกับ
สถาบันส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Math First Date  
โครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการ 
Science Game   โครงการ Open House (B.Sc.MATH_59_3.2_3) ใน
โครงการ Open House นิสิตชั้นปีที่ 1 เป็นผู้จัดท าบอร์ดข้อมูลของ
หลักสูตรและเป็นผู้ดูแลเกมส์ที่บูทของหลักสูตร 

2. การมีอิสระในการด าเนินกิจกรรม
โดยนิสิตส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เน้นการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดโครงการและด าเนิน
กิจกรรมในโครงการ Math First Date  (B.Sc.MATH_59_3.2_4) และ
โครงการค่ายอัตลักษณ์นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน
ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 3  เน้นให้เป็นผู้รับผิดชอบประสานงานกับผู้เข้าร่วม
แข่งขันกีฬาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนในโครงการกีฬา Union Game  แต่ในปี
การศึกษา 2559 ได้ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงไว้ทุกข์ให้
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

4. ICT literacy, Career Skill ส าหรับ
นิสิตชั้นปีที่ 4 

ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เน้นให้เป็นผู้น าเสนอข้อมูลของหลักสูตรโครงการ 
Open House เป็นผู้น าเสนอผลงานโครงงานในรูปแบบโปสเตอร์ทุกผลงาน
และน าเสนอปากเปล่า 2 ผลงานในโครงการ Science Fair 
(B.Sc.MATH_59_3.2_5)  และเป็นผู้ เข้าร่วมหลักในการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานจากรุ่นพ่ีบัณฑิตหลาย ๆ รุ่นในกิจกรรม วท.บ. 
คณิตพิชิตตลาดงาน  (B.Sc.MATH_59_3.2_6) 
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  ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 หลักสูตรได้ประสานงานให้นิสิตได้มีโอกาสน าเสนอผลงานภายนอก

มหาวิทยาลัย ได้แก่   

  1. การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ (B.Sc.MATH_59_3.2_7) 

  2. การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (B.Sc.MATH_59_3.2_8)  

 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
  ในปีการศึกษา 2559 นิสิตในแต่ละชั้นปียกเว้นนิสิตชั้นปีที่ 3 ได้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมที่
พัฒนาศักยภาพและทักษะที่หลักสูตรก าหนดได้ตามเป้าหมาย โดยข้อสังเกตุจากอาจารย์ที่ปรึกษาและการพูดคุยกับ
นิสิตโดยตรงพบว่านิสิตที่ตั้งใจเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมส่วนใหญ่ได้แสดงศักยภาพและทักษะที่พัฒนาขึ้น แต่จะ
สามารถเห็นศักยภาพและทักษะทั้งหมดที่หลักสูตรก าหนดได้อย่างชัดเจนในชั้นปีที่ 4   
 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับพิจารณาปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21   
  เนื่องจากการยกเลิกการจัดโครงการ Union Game ท าให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ไม่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะตามเป้าหมาย ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์ มศว จะเป็นเจ้าภาพโครงการ
กีฬา Union Game ได้ปรับเปลี่ยนให้นิสิตชั้นปีที่ 4  เป็นผู้ด าเนินงานหลักโดยมีนิสิตปี 3 เป็นผู้ช่วย  
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_3.2_1 ผลประเมินการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต 
B.Sc.Math_59_3.2_2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตในการจัดการเรียนการสอน (ปค.003) 
B.Sc.Math_59_3.2_3 โครงการ Open House 
B.Sc.Math_59_3.2_4 โครงการ Math First Date 
B.Sc.Math_59_3.2_5 โครงการ Science Fair 
B.Sc.Math_59_3.2_6 กิจกรรม วท.บ.คณิตพิชิตตลาดงาน 
B.Sc.Math_59_3.2_7 การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ครั้งที่ 6 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
B.Sc.Math_59_3.2_8 การประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพน้อย 
ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อมูลนิสิต  

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า  

 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 
2555 2556 2557 2558 

 
2559 

2555 38 38 31 31 31 - 81.58 
2556 35 - 35 28 28 27 77.14 
2557 52 - - 28 21 21 75.00 
2558 38 - - - 38 33 - 
2559 45 - - - - 25 - 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
1. เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรจะเน้นไปทางการศึกษากระบวนการทางคณิตศาสตร์ เช่น การพิสูจน์ ซึ่งจะแตกต่าง
จากการเรียนคณิตศาสตร์ในระดับมัธยม นิสิตบางคนเพ่ิงค้นพบว่าไม่ถนัดหรือไม่ชอบการเรียนในสาขานี้ ส่งผลให้อัตรา
การคงอยู่ของนิสิตลดลง 
2. นิสิตบางคนอยากเรียนเป็นครูจึงย้ายไปเรียนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวนที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2551 32 26 
(81.25%) 

     

ปี 2552 30  23 
(76.67%) 

    

ปี 2553 17   12* 
(70.59%) 

   

ปี 2554 41    34 
(82.93%) 
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ปี 2555 38     29 
(76.32%) 

 

ปี 2556 35      27 
(77.14%) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา   

       นิสิตไม่สนใจศึกษาในหลักสูตรนี้อย่างแท้จริง นิสิตลาออกก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือไม่สามารถเรียนตาม

แผนการศึกษาเนื่องจากสอบตกรายวิชาพ้ืนฐานบังคับ และรายวิชาเอก  

 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 4.15 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.00 
 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตร  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.17 
 

การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

นิสิตสามารถยื่นข้อร้องเรียนมายังภาควิชาคณิตศาสตร์โดยผ่านอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ภาควิชา หรือระบบ
แจ้งข้อร้องเรียนผ่านทาง http://petition.swu.ac.th/ 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
ไม่มี  

ผลการประเมินความความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2558 เท่ากับ 4.14 (มาก
ที่สุด) (B.Sc.Math_59_3.3_3) 
  ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการข้อ
ร้องเรียนและระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากผลประเมิน
พบว่านิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ   
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_3.3_1 สถิติจ านวนนิสิต 
B.Sc.Math_59_3.3_2 สถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
B.Sc.Math_59_3.3_3 แบบประมินความพึงพอใจต่อผลการจัดข้อร้องเรียนของนิสิตปีการศึกษา 2558 

http://petition.swu.ac.th/
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน  

รายการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ในการวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

ระบบการรับ
และแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

เพ่ือให้ได้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติสอดคล้อง
กับบริบทของ
หลักสูตร มีกลไกการ
คัดเลือกที่เหมาะสม 
โปร่งใส  

คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมี
คุณสมบัติ
สอดคล้องกับ
บริบทของ
หลักสูตร 

การประกาศรับสมัคร
อาจารย์ใหม่ที่มีการ
ก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติ
สอดคล้องกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

ระบบการ
บริหารอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

เพ่ือให้การบริหาร
หลักสูตรเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ  

การก าหนดหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

มีการก าหนด
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน 

การประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพื่อก าหนด
หน้าที่และความ
รับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้ตรงกับ
ความรู้ความสามารถ  

ระบบการ
ส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

เพ่ือให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้
เพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถของ
ตนเองเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งทางวิชาการ
ของหลักสูตร 

1. การจัดสรร
งบประมาณในการ
พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 

2. การเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1. มีการจัดสรร
งบประมาณใน
การพัฒนา
ศักยภาพของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตรอย่าง
เพียงพอ 

 

2. อาจารย์
ประจ าหลักสูตร
ทุกคนเข้าร่วม
โครงการ/

1. การขอตั้งงบประมาณ 
ประจ าปี 2560  
2. การประชุมสัมมนา.... 
3. AMM 2017 
4. APAM 2017 



      32 

รายการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ในการวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 

กิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ
อย่างน้อยปีละ 1 
โครงการ/
กิจกรรมต่อคน  

 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่หรือ
เปลี่ยนแปลงการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งพอจะกล่าวได้โดยสังเขป ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาแผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ 
(B.Sc.Math_59_4.1_1) พร้อมทั้งวิเคราะห์ความต้องการให้ตรงตามความขาดแคลนของหลักสูตร แล้วเสนอไปยัง
คณะกรรมการบริหารภาควิชาคณิตศาสตร์เพื่อร่วมกันก าหนด TOR ของอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

(2) มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ โดยอ้างอิงตามระเบียบการของ
มหาวิทยาลัย  

(3) คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการการสอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งอาจารย์ โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือก ประกอบด้วยการพิจารณา
คุณสมบัติและการสอบสัมภาษณ์  

(4) มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก เพ่ือให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว และท าสัญญาการจ้างงาน  
(5) มหาวิทยาลัยก าหนดให้พนักงานใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศที่จัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะวิทยาศาสตร์

หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าด้านจัดการเรียนการสอน การท างาน
ในองค์กร และภารกิจด้านอื่นๆ ของทางสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย  

(6) เมื่ออาจารย์ใหม่ท างานครบ 1 ปี คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภารกิจทั้ง 5 ด้าน เพ่ือด าเนินการต่อสัญญาการจ้างงาน  

(7) มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยก าหนดเกณฑ์ 
คุณสมบัติ ดังนี้  

- เป็นอาจารย์เต็มเวลาที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา  
- มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
- ไม่เป็นอาจารย์ประจ าในหลักสูตรอื่น  

(8) สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และแจ้งผลการประเมินและแนวทางปรับปรุงระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรแก่คณะกรรมการ
บริหารภาควิชาเพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย ประธาน กรรมการและเลขานุการ 
พร้อมทั้งก าหนดบทบาทและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (B.Sc.Math_59_4.1_2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการ
ประชุมร่วมกันเพ่ือลงมติเสนอผลการคัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมีการพิจารณาจากข้อก าหนดของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกับคณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือวางแผนการ
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยพิจารณาความเสี่ยงที่จ านวนและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรโดยบูรณาการกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ทั้งนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกท่านจะได้รับทราบข้อก าหนดภาระงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ซึ่งการมอบหมายภาระหน้าที่
จะกระท าให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ โดยกรรมการประจ าหลักสูตรจะประเมินผล
ตามข้อก าหนดภาระงานของมหาวิทยาลัย และข้อก าหนดภาระงานเกี่ยวกับภาระงานด้านอ่ืนๆ ทั้ งนี้ด้านการประเมิน
เกี่ยวกับภาระงานของกรรมการหลักสูตร คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จะมีการก ากับและประเมินการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ที่ก าหนดตามรอบการประเมินภาระงาน ส่วนภาระงานด้านอ่ืนๆ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน จะใช้ผล
ประเมินการสอนของอาจารย์จากนิสิตเป็นตัวชี้วัด (ปค.003) (B.Sc.Math_59_4.1_3) ซึ่งจะประเมินเมื่อสิ้นภาค
การศึกษา งาน ส่วนภาระงานด้านอื่นๆ จะประเมินโดยอาศัยเกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงาน
ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (B.Sc.Math_59_4.1_4) ทั้งนี้ในภาระงานส่วนนี้จะกระท าเมื่อจบปีการศึกษา และ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจะประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ ผลที่ได้และเสนอแนะแนวทางปรับปรุง เพ่ือใช้วาง
แผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 
 ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมหลักสูตร 12 ครั้ง และมีการเสนอวาระที่
เกี่ยวข้องกับกรรมการบริหารหลักสูตรเข้าที่ประชุมภาควิชา (B.Sc.Math_59_4.1_5) โดยแสดงถึงการบริหารจัดการ
หลักสูตร ในเรื่องของการรับนิสิตใหม่ การท ากิจกรรมพัฒนานิสิต การจัดการเรียนการสอน ภาระการสอนการเข้าร่วม
ประชุมพัฒนาอาจารย์และบุคคลากร ความพึงพอใจของนิสิตต่อการเรียนการสอน การจัดท ามคอ.3 มคอ.5 และ 
มคอ.7 และการสร้างผลงานของนิสิต และยังมีการรายงานเข้าสู่การประชุมภาควิชา นอกจากนี้จะมีการประชุม
ภาควิชา ซึ่งมีเรื่องของจัดสรรงบประมาณ เรื่องการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ และเรื่องการพัฒนาอาจารย์ 
(B.Sc.Math_59_4.1_6) เมื่อทราบผลการด าเนินการปีการศึกษา 2559 มีการวางแผนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับ ปีการศึกษา 2560 (B.Sc.Math_59_4.1_5) 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดท าแผนงบประมาณร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของอาจารย์ โดยจะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและ/หรือวิชาการ ซึ่งทางหลักสูตรจะ
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีการพัฒนาความรู้และความสามารถทางวิชาการ โดยการเข้าร่วมประชุ ม
วิชาการหรือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีการศึกษา จากนั้นจะมีการรวบรวมผลงานของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรหลังจากจบปีการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรเพ่ือก ากับดูแล สรุปภาพรวมของ
การพัฒนาความรู้และความสารมารถวิชาการ รวมทั้งข้อเสนอแนะและอุปสรรคที่เกิดขึ้น เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการ
จัดท าแผนงบประมาณและจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมประชุมวิชาการหรือพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัยและ/หรือวิชาการในปีต่อไป (B.Sc.Math_59_4.1_7) 
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 ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ในหลักสูตรวท.บ. คณิตศาสตร์ ทุกคนเข้าร่วมการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยแสดงเข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรมหรือสัมมนาต่างๆ (B.Sc.Math_59_4.1_7) ในปีนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

หลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาจารย์ได้แก่  โครงการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ หัวข้อการอบรม การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด และโครงการพัฒนาบุคคลากรและนิสิตสู่
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2 ซ่ึงน าความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมพัฒนาตนเองในด้านการเรียน
การสอน และเข้าร่วมอบรมการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศที่จัดโครงการโดย
มหาวิทยาลัย (B.Sc.Math_59_4.1_8) 

 เมื่อเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ สัมมนาและการอบรมต่างๆ แล้ว จะมีการรายงานให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรรับทราบในการประชุมหลักสูตร (B.Sc.Math_59_4.1_7) และมีการถ่ายทอดให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการบริหาร
หลักสูตร เช่น การเข้าร่วมประชุมการใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ และการเข้าร่วม
โครงการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนานิสิตและบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อการอบรม การพิจารณาการตัดเกรด
และวิธีการตัดเกรด ซึ่งได้น าความรู้จากการเข้าอบรมมาใช้ในการตัดเกรดส าหรับวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 
- กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 

# กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม 

รายช่ือผู้เข้าร่วม 

1. โครงการอบรมการใช้งานระบบ 
CHE QA Online ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2558: 10 สิงหาคม 59 

1 
 
 
 

1. อ.นิสรา สิรสุนทร 

2. การใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการ
พัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ: 
20 ตุลาคม 2559 

2 
 

1. ผศ.พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล 
2. ผศ.ศญาพัฒน์  สุขใส 

3. โครงการจัดการความรู้เพ่ือการ
พัฒนานิสิตและบุคคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ หัวข้อการอบรม 
การพิจารณาการตัดเกรดและ
วิธีการตัดเกรด: 28 มีนาคม 
2560 

4 1. ผศ.พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล 
2. ผศ.ศญาพัฒน์  สุขใส 
3. อ.นิสรา สิรสุนทร 
4. อ.อุทุมพร มาโต 

4. โครงการพัฒนาบุคคลากรและ
นิสิตสู่การเรียนรู้ในศรรตวรรษที่ 
21 ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 2: 

3 1. ผศ.พิศุทธวรรณ สิรินิลกุล 
2. อ.นพดล พิชิตสงคราม 
3. อ.นิสรา สิรสุนทร 
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13 มิถุนายน 2560  
 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ (หมายถึง อาจารย์ที่ไดร้ับการแต่งตั้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูร ปีการศึกษา 

2558) 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ จ านวน 0 คน 

การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_4.1_1 แผนอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย แผน 15 ปี (2551-2565) 
B.Sc.Math_59_4.1_2 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
B.Sc.Math_59_4.1_3 ตัวอย่างการประเมิน ปค.003 
B.Sc.Math_59_4.1_4 เกณฑ์การประเมินภาระงานของข้าราชการและพนักงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ 
B.Sc.Math_59_4.1_5 รายงานการะประชุมหลักสูตร/ภาควิชา 
B.Sc.Math_59_4.1_6 งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 
B.Sc.Math_59_4.1_7 สรุปรายงานการเข้าประชุมวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Math_59_4.1_8 สรุปการเข้าร่วมโครงการแล้วน ามาใช้ประโยชน์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4.44 มีคุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนินงาน  

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 5 คะแนน 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 3.33 คะแนน 
 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (B.Sc.Math_58_4.2_1) 
เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 1.8 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 36 

เทียบคะแนน 5 คะแนน = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 5 คะแนน 
 
 
 

ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 ผศ.ศญาพัฒน์ สุขใส Thitiworada Nakarawong, Teerapol Saleewong and 

Sayaphat Suksai. Numerical analysis for mathematical 

model of heart excitation. Proceeding of The 3rd 

Innovation and Analysis Conference & Exhibition 

0.4 
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ล าดับ 

 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

(IACE), 31 October – 1 November 2016, Sintok, Kedah, 

Malaysia, 2016;: 13-18. [The best paper award: รางวัล

งานวิจัยยอดเยี่ยม] 

2 ผศ.ศญาพัฒน์ สุขใส Teerapol Saleewong, Chamaiporn Cotnam and 

Sayaphat Suksai. Finite Integration Method for Value 

ODEs. The 2nd International Conference and Summer 

School NUMTA 2016, Numerical Computationals: 

Theory and Algorithms. University of Calabria, Rende 

(CS), Italy. June 19-25, 2016, Pizzo Calabro, Italy, 2016. 

0.4 

3 อ.นิสรา  สิรสุนทร N. Sirasuntorn and R.I. Sararnrakskul. Invertible 

Matrices in Certain Commutative Subsemirings of Full 

Matrix Semirings. International Journal of Pure and 

Applied Mathematics, V.106, No.1, 2016;: 191-197 

1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1.8 
คิดเป็นร้อยละ 36 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_4.2_1 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)  

ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 4 มีคุณภาพดี 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบตลอดทั้งปีการศึกษาเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559  
 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 การประกันคุณภาพหลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์ ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรครั้งที่
สาม แต่จะไม่มีผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรย้อนหลัง ปีการศึกษา 2556 ที่แสดงเป็นเชิง
ปริมาณได้ ดังนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกันพิจารณาเป็นเชิงคุณภาพโดยแบ่งเป็นประเด็นต่างๆดังนี้ (1) การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ (2) กระบวนการบริหารหลักสูตร และ (3) กระบวนการเรียนการสอน ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานเชิง
ประจักษ์ คือ มคอ.7 ปีการศึกษา 2555 และ ปี 2556 พบว่า ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก (B.Sc.Math_59_4.3_1) เพ่ือให้สามารถวัดความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เชิงปริมาณ จึง
ร่วมกันพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยปรับปรุงจากฝ่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา มศว น ามาใช้ ในการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
(B.Sc.Math_59_4.3_2) พบว่าความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 อยู่ในระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ด้วยคะแนน 4.55 (B.Sc.Math_59_4.3_3) จากนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางที่จะ
พัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ดีขึ้น (B.Sc.Math_59_4.3_1) 
 ปีการศึกษา 2558 ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินเดียวกันกับปีการศึกษา 2557 ซึ่งปีการศึกษา 
2557 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนน 4.55 และปีการศึกษา 2558 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วย
คะแนน 4.64 (B.Sc.Math_59_4.3_3) จากนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางที่จะพัฒนาความพึงพอใจ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ดีขึ้น (B.Sc.Math_59_4.3_1) 
 และปีนี้ ปีการศึกษา 2559 ด าเนินการประเมินโดยใช้แบบประเมินเดียวกันกับปีการศึกษา 2557 อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ด้วยคะแนน 4.66 (B.Sc.Math_59_4.3_3) จากนั้นคณะกรรมการจึงร่วมกันพิจารณาถึง
แนวทางท่ีจะพัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ดีขึ้น (B.Sc.Math_59_4.3_1) 
 

ตัวบ่งชีย้่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมินตนเอง 

(คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    5 คน 

100% 
5 คน 
100% 

5 คน 
100% 

4 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 

4.55 
มากที่สุด 

4.64 
มากที่สุด 

4.66 
มากที่สุด 

*การรายงานแนวโน้มผลการด าเนินงานต้องรายงาน  ≥ 3 ชุดข้อมูล 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_4.3_1 รายงานการประชุมที่แสดงแนวทางการพัฒนาความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
B.Sc.Math_59_4.3_2 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
B.Sc.Math_59_4.3_1 ผลประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

          ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดการการเรียนการสอนโดยใช้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้กับนิสิตทุกชั้นปี และมีการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรควบคู่ไปด้วย  ในการน าเสนอ
ตัวบ่งชี้นี้หลักสูตรขอน าเสนอผลการด าเนินงานโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการด าเนินงานของหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง 2554 และผลการด าเนินงานการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ฉบับปรับปรุง 2560  
 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง 2554 
 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้ตั้งวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ เพ่ิมเติมจาก
การที่หลักสูตรต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 
2554 ดังนี้  

ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
การออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชา
ในหลักสูตร  

เพ่ือให้นิสิตมีคุณลักษณะพิเศษ
ตามอัตลักษณ์นิสิต มศว  

มีการก าหนดมาตรฐานการ
เรียนรู้ 

มีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้
ที่ พัฒนาทักษะ ‘คิดเป็นท าเป็น 
และมีทักษะสื่อสาร’ 

การปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ใ ห้
ทันส มัยตาม
ความก้าวหน้า
ใ น ศ า ส ต ร์
สาขานั้นๆ 
 

1. เพ่ือให้นิสิตได้ศึกษารายวิชา
ที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 
2. เพ่ือให้นิสิตได้มีโอกาสเลือก
ศึ ก ษ า ใ น ร า ย วิ ช า ที่ ส น ใ จ
นอกเหนือจากรายวิชาในหมวด
เอกบังคับ 

1. รายวิชาในหมวดวิชาเลือก 
2. การเปิดสอนรายวิชาเลือก 

1. มีการก าหนดรายวิชาเลือกที่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และเน้น
ทักษะวิชาชีพ  
หมายเหตุ เป้าหมายในข้อนี้เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบหลักสูตรปรับปรุงใน
การด าเนินงานจัดท าหลักสูตรเมื่อปี 
พ.ศ. 2554 

2. มีการเปิดสอนรายวิชาเลือกตาม
ความต้องการของนิสิต 
หมายเหตุ เป้าหมายในข้อนี้เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินงานเมื่อจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา 
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ระบบ กลไก ผลการด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ 
ระบบและ
กลไกการ
ออกแบบ
หลักสูตร
และสาระ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตามกระบวนการดังนี้ 
       (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันก าหนดเป้าหมายในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ 
 (2) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโดยพิจารณากรอบมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี และผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา 
 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ให้เหมาะสม  
 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว  
        (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร  
        (7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินความคิดเห็นของบัณฑิตในหลักสูตรหรือนิสิตชั้นปี
สุดท้าย 
        (8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร 
        (9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาคณิตศาสตร์  

ผลการ
ด าเนินงาน
ของหลักสูตร
ปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดั บปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) ตามกระบวนการข้างต้นโดยได้รับความเห็นชอบ
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 นอกจากนี้ยังได้
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายว่าต้องมีการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะ ‘คิดเป็นท าเป็น 
และมีทักษะสื่อสาร’ ที่ตั้งไว้เพ่ิมเติมโดยเน้นให้มีการก าหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรสู่รายวิชาในทักษะด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในรายวิชาให้เหมาะสม 
         ส่วนการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใน การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
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ในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์นั้น (1)เพ่ือมีการก าหนดรายวิชาเลือกที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และเน้น
ทักษะวิชาชีพ จึงได้ก าหนดรายวิชาเฉพาะด้านเลือกเป็น 2 หมวด ได้แก่ หมวด ก ประกอบด้วยรายวิชา
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รายวิชา MA) และหมวด ข ประกอบด้วยรายวิชา
เศรษฐศาสตร์และการบัญชี (ECS และ AC) สถิติ (รายวิชา ST) และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (รายวิชา 
CP)  ซึ่งเป็นสาขาที่เน้นทักษะวิชาชีพเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นวิทยาการที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (B.Sc.Math_59_1.1_1 
หน้า 17) (2)เพ่ือให้มีการเปิดสอนรายวิชาเลือกตามความต้องของนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับคณะกรรมการตารางสอนภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ท าการส ารวจความต้องการเรียนรายวิชาเลือก
จากนิสิตเพื่อด าเนินการตามข้ันตอนการก าหนดผู้สอนและจัดตารางต่อไป  ในปีการศึกษา 2559 ได้เปิด
สอนวิชาเลือกตามความต้องการของนิสิต ในภาคเรียนที่ 1 จ านวน 9 รายวิชา ได้แก่ MA342 Set 
Theory, MA352 Combinatorics, MA418 Partial Differential Equations, MA419 Fourier 
Series and Application, MA432 Non-Euclidean Geometry, MA471 Internship, MA480 
Introduction to Mathematics Modeling, ST261 Introduction to Mathematics of Life 
Insurance, ST364 Mathematical Finance และในภาคเรียนที่ 2 จ านวน 8 รายวิชา ได้แก่MA222 
Theory of Numbers, MA314 Advanced Calculus, MA351 Graph Theory, MA423 Abstract 
Algebra II, MA424 Linear Algebra II, MA444 History of Mathematics, MA461 Introduction 
to Topology, ST431 Probability Theory, ST451 Operation Research  
         ส าหรับในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2554 ของนิสิตชั้นปีสุดท้ายอยู่ในระดับมาก มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน (B.Sc.Math_59_5.1_2)          

การประเมิน
และการ
ปรับปรุง
กระบวนการ 

จากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือประเมินและปรับปรุงกระบวนการในการ
ออกแบบหลักสูตรเมื่อต้นปีการศึกษา 2559 เนื่องจากต้องด าเนินการจัดท าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2560 ที่ประชุมมีมติว่าเมื่อท าการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2554 ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นสาขาวิชา
คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ทั้ง 3 ท่านอาจท าให้ความคิดเห็นที่ได้รับไม่ครอบคลุมถึงศาสตร์อ่ืน ๆ ด้วย  จากนั้น
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 ว่าควรปรับปรุงการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เน้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์จ านวน 1 
คน สาขาวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์จ านวน 1 คน และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องจากบัณฑิตของหลักสูตรที่ท างาน
ในภาคธุรกิจจ านวน 1 คน  และได้ประชุมร่วมกันอีกครั้งเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 พบว่ากระบวนการ
ก าหนดรายวิชาเลือกหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมรายวิชาใหม่ ๆ ท าให้การจัดการสอนใน
ระยะเวลา 5 ปีก่อนก าหนดการจัดท าหลักสูตรปรับปรุงในบางรายวิชาไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลกปัจจุบัน จึงเสนอให้ปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์โดยการจัดให้มีตรวจสอบและปรับปรุงรายวิชาหรือค าอธิบายรายวิชาให้ทันสมัย
ในทุก ๆ ปีการศึกษา   
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แผนผังระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง 2554 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

         .1

            

                       

          .3 –    .7 

  

        .2 
                                   

                    

                                         
                 

       .2          

                          
             

     

   

                                 /
                                       .5

                 /
                                       .5/

   .6

             

                                     
                                  

                                        

      

                

 

- ปีการศึกษา 2553/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2553 – 

2554/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2553 –

2554/ อาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2554/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปีการศึกษา 2555/ 

มหาวิทยาลัย 

- ทุกปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปลายภาคเรียน/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ปลายปีการศึกษา/  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

- ปีการศึกษา 2558/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 
        ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยังได้ด าเนินการจัดท าหลักสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยยึดแนวทางระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรเช่นเดียวกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
และทบทวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรใหม่ทั้งหมด โดยก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และ
เป้าหมายการด าเนินงานที่แตกต่างจากการที่หลักสูตรต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 เพ่ิมเติม ดังนี้  

ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
ก า ร อ อ ก แ บ บ
หลักสูตรและสาระ
ร า ย วิ ช า ใ น
หลักสูตร  

 

1 .  เ พ่ื อ ให้ มี กา รก าหนด
สมรรถนะของหลักสูตรและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ยนในรายวิ ชาต่ าง  ๆ 
อย่างเหมาะสม  

1. สมรรถนะหลักสูตร 
2. การก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ 
 

1.  มีการก าหนดสมรรถนะของ
หลักสูตร พร้อมทั้งมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่สอดคล้อง  
2. มีการกระจายของมาตรฐานการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ค ร บ ทั้ ง  5 
มาตรฐาน 

 2. เ พ่ือให้มีการจัดล าดับ
รายวิชาก่อนหลังที่เหมาะสม
กับผู้เรียนและเหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของผู้เรียน 

ล าดับการเรียนรายวิชา
ต่าง ๆ ในแผนการเรียน
ของนิสิตในหลักสูตร 

3. การจัดล าดับรายวิชา MA ใน
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตร
เรียงจากง่ายไปยาก และเหมาะสม
กับวุฒิภาวะของผู้เรียนในทุกชั้นปี 

 3. เพ่ือให้มีการเนื้อหาการ
เรียนรู้ที่มีความต่อเนื่องกัน 
 

การจัดแผนการเรียนของ
นิสิตในหลักสูตร  
 

4. รายวิชา MA  ในหลักสูตรมีสาระ
ของรายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชา
ต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร อย่าง
น้อย 5 ชุดรายวิชา  

 4. เ พ่ือให้รายวิชาที่อยู่ ใน
ร ะ ดั บ เ ดี ย ว กั น มี ค ว า ม
สอดคล้องเชื่อมโยงกันได ้

การก าหนดรายวิชา MA ที่
อยู่ในระดับเดียวกัน 
 

5. รายวิชา MA ที่มีรหัสตัวแรก
เดียวกันมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันได้ในแต่ละชั้นปี 

 5. เพ่ือให้สาระของรายวิชา
มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง
กันได้ 
 

การก าหนดสาระของ
รายวิชา MA ในหลักสูตร 

6. สาระของรายวิชาMA มี
ความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันได้
จากรายวิชาหนึ่งไปอีกรายวิชาหนึ่ง
ที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างน้อย 5 
ชุดรายวิชา 

ก า ร ป รั บ ป รุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ทั น ส มั ย ต า ม
ความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

6. เพ่ือให้มีการปรับปรุงให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในสาขาคณิตศาสตร์ และ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
ตลาดแรงงาน 

การปรับปรุงรายวิชา 7. การปรับปรุงรายวิชาให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบาย
ของชาติ   
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          ระบบ กลไก และผลการด าเนินงานของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ร ะ บ บ แ ล ะ
ก ล ไ ก ก า ร
อ อ ก แ บ บ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชา
ใ น ห ลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2560  

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนว
ทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 (มคอ. 1) ตามกระบวนการเช่นเดียวกับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2554 ดังนี้  
       (1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันก าหนดเป้าหมายใน
การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ 
      (2) ด าเนินการจัดท าหลักสูตรโดยพิจารณากรอบมาตรฐานการศึกษาและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรปริญญาตรี และผลความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรมาเป็นข้อมูลในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชา 
 (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาวิพากษ์หลักสูตรและปรับแก้ให้
เหมาะสม โดยปรับปรุงรายละเอียดจากการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25554 จากการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีมติให้พิจารณาการกระจายความเชี่ยวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิให้
ครอบคลุมหลายศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
 (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ปรับปรุงแล้ว  
        (6) มหาวิทยาลัยประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตในหลักสูตร  
        (7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินความคิดเห็นของบัณฑิตในหลักสูตรหรือนิสิตชั้นปี
สุดท้าย 
        (8) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการในการออกแบบหลักสูตร 

(9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชาในหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาคณิตศาสตร์  

ผลการ
ด าเนินงานการ
ออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชา

ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ต่อเนื่องถึงในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เข้าร่วมโครงการ/ประชุม/อบรม/สัมมนา/กิจกรรมต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดขึ้นเพ่ือการ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพหลักสูตร และร่วมกันออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาผ่านการ
วิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยพิจารณาความเชี่ยวชาญตามสาขาที่เกี่ยวข้อง 3 คน
ได้แก่ 1. รศ.กมล เอกไทยเจริญ ผู้ เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์บริ สุทธิ์  2. ผศ.อนิรุธ ลวดทรง 
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ในหลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 
2560 

ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3. นางสาวศุภมาส จาระเวชสาร ตัวแทนศิษย์เก่าและพนักงาน
บริษัทเอกชน และมีผลการด าเนินการตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนี้ 
เป้าหมายที่ 1 – 6 เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการออกแบบรายวิชาและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร 
- เป้าหมายที่ 1 มีการก าหนดสมรรถนะของหลักสูตร พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้อง  
- เป้าหมายที่ 2 มีการกระจายของมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนครบทั้ง 5 มาตรฐาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณาและก าหนด
สมรรถนะของหลักสูตร ได้แก่ ‘ความสามารถคิดอย่างมีระบบตามหลักการทางคณิตศาสตร์และ
ประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม’ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ กลยุทธ์
การสอน และการประมินผล (B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 57)  และได้ทบทวนและปรับปรุงการ
กระจายมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรทุกวิชาให้มีการกระจายของความรับผิดชอบหลักที่
เหมาะสมมากขึ้น (B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 62)   
- เป้าหมายที่ 3 การจัดล าดับรายวิชา MA ในแผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรเรียงจากง่ายไป
ยากและสมดุลกับวุฒิภาวะของผู้เรียนในทุกช้ันปี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณารายวิชา MA 
ในหลักสูตรโดยพิจารณาการจัดล าดับรายวิชาในแผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรเรียงจากง่ายไป
ยาก สมดุลกับวุฒิภาวะของผู้เรียน และก าหนดรหัสรายวิชาให้เหมาะสมกับชั้นปีการศึกษาของนิสิต 
(B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 25 และ หน้า 106) 
- เป้าหมายที่ 4 รายวิชา MA  ในหลักสูตรมีสาระของรายวิชาอย่างน้อย 2 รายวิชาต่อเนื่องกัน
ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 5 ชุดรายวิชา   

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณารายวิชา MA 
ในหลักสูตรให้มี รายวิชาที่ มีสาระของรายวิชาvอย่างน้อย 2 รายวิชาต่อเนื่ องกัน 
(B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 36)  ได้แก่  
         - MA111 Mathematics I, MA112 Mathematics II, MA212 Mathematics III   
         - Ma211 Differential Equation, MA418 Partial Differential Equations  
         - MA322 Abstract Algebra I, MA423 Abstract Algebra II  
         - MA323 Linear Algebra I, MA242 Linear Algebra II 
         - MA331 Survey of Geometry, MA432 Non-Euclidean Geometry 
         - MA351 Graph Theory I, MA451 Graph Theory I 
- เป้าหมายที่ 5 รายวิชา MA ทีมี่รหัสตัวแรกเดียวกันมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้ในแต่ละชั้น
ปี 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณารายวิชา MA 
ในหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ มีรหัสตัวแรกเดียวกันมีสาระของรายวิชาสอดคล้องเชื่อมโยงกันได้  
(B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 36)  ได้แก่  



      48 

ชั้นปีที่ 1  MA111 Mathematics I,  MA112 Mathematics II 
ชั้นปีที่ 2  MA212 Mathematics III, MA211 Differential Equations 
ชั้นปีที่ 3  MA323 Linear Algebra I, MA311 Introduction to Numerical Analysis 
ชั้นปีที่ 4 MA418 Partial Differential Equations,  MA483 Elementary Finite 

Element Method 
- เป้าหมายที่ 6 สาระของรายวิชาMA มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันได้จากรายวิชาหนึ่งไปอีก
รายวิชาหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างน้อย 5 ชุดรายวิชา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณารายวิชา MA 
ในหลักสูตรให้มีรายวิชาที่ท่ีมีสาระรายวิชาเชื่อมโยงกันได้ (B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 36)  ได้แก่  
         - MA111 Mathematics I,  MA112 Mathematics II, MA311 Introduction to 
Numerical Analysis 
         - MA211 Differential Equations, MA311 Introduction to Numerical Analysis 
         - MA211 Differential Equations, MA418 Partial Differential Equations, MA480 
Introduction to Mathematical Modeling 
         - MA211 Differential Equations, MA418 Partial Differential Equations, MA483 
Elementary Finite Element Analysis 
         - MA323 Linear Algebra I, MA311 Introduction to Numerical Analysis, MA483 
Elementary Finite Element Analysis 

ส าหรับเป้าหมายที่ 7 จะเป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการด าเนินงานการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
- เป้าหมายที่ 7 การปรับปรุงรายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับตลาดแรงงานและนโยบาย
ของชาติ   

ในการพัฒนาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่จะเปิดรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 ได้
ก าหนดรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ได้แก่ CP111 Computer Programming I ในหมวดแกน
เฉพาะสาขา MA102 Technology for Mathematics II ในหมวดวิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และ 
MA251 Discrete Mathematics ในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดใน มคอ.1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในการพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึง
ได้ก าหนดรายวิชาสัมมนาคณิตศาสตร์และโครงงานคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเพ่ิมขึ้น 
ได้แก่ MA391 Mathematics Seminar I และ MA490 Mathematics Project I เพ่ือพัฒนาทักษะ
การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การน าเสนอและการท างานเป็นทีมให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น และ
มีการก าหนดรายวิชา MA486 Special Topic in Mathematics ในหมวดวิชาเลือก เพ่ือรองรับนิสิต
ที่สนใจในเนื้อหาอ่ืน ๆ ที่แตกต่างจากที่ได้ก าหนดไว้แล้วในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ด้วย      
ส าหรับการพัฒนาทักษะอาชีพได้ก าหนดรายวิชา MA301 Mathematics for Middle School 
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Teachers, MA302 Mathematics for High School Teachers และ MA382 Mathematical 
Problem Solving for Teachers ส าหรับนิสิตที่สนใจประกอบอาชีพทางการด้านศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในสาขาคณิตศาสตร์ นอกจากรายวิชาคณิตศาสตร์ ยังมีการปรับปรุงรายวิชาสถิติ รายวิชาบัญชี
รายวิชาเศรษฐศาสตร์ และรายวิชาคอมพิวเตอร์ส าหรับนิสิตที่สนใจประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ในหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือกอีกด้วย (B.Sc.Math_59_5.1_1 หน้า 130)       

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

B.Sc.Math_59_1.1_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง 2554) 

B.Sc.Math_59_5.1_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง 2560) 

B.Sc.Math_59_5.1_2 ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตรส าหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย  (ปีการศึกษา 2559) 

 
การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
   ไม่มี 
2. ผลกระทบของปญัหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  ไม่มี 
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
  ไม่มี 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 

- การก าหนดผู้สอน 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับฝ่ายงานตารางสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เพ่ิม
ขั้นตอนการส ารวจความต้องการสอนของอาจารย์ในรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรจากการประเมินกระบวนการเมื่อปี
การศึกษา 2558 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดผู้สอนและการจัดตารางสอนโดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัว
บ่งชี้ และเป้าหมายของกระบวนการก าหนดผู้สอนไว้ดังนี้  

รายการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
การก าหนดผู้สอน เพ่ือให้การก าหนดผู้สอนแต่

ละรายวิชาในหลักสูตรตรง
กับความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของผู้สอน 
 

1. ตารางสอนรายวิชา MA 
ที่ ต ร ง กั บ ค ว า ม รู้
ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ 

1. สามารถจัดรายวิชา MA ให้
อาจารย์สอนได้ตรงกับความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ทุกรายวิชา 
 

  2. ผลการประเมินผลการ
ประเมินอาจารย์ ในการ
จัดการเรียนการสอนจาก
นิสิต (ปค.003) 

2. อาจารย์ทุกคนได้รับผลการ
ประเมิน ปค.003 ในระดับมาก
ขึ้นไป  (คะแนนประเมินตั้งแต่ 
3.26 ขึ้นไป) 

  3. ผลการประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ในการ
ได้รับมอบหมายวิชา 

3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
ข อ ง อ า จ า ร ย์ ใ น ก า ร ไ ด้ รั บ
มอบหมายวิชาสอนได้คะแนน
เ ฉ ลี่ ย  4 . 0 0  ขึ้ น ไ ป  ( จ า ก
คะแนนต็ม 5 คะแนน) 

 

ระบบ กลไก ผลการด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอน 

ระบบและกลไกการ
ก าหนดผู้สอน 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกในการ
ก าหนดผู้สอน ดังนี้ 
      (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา ฝ่ายงานตารางสอนของภาควิชาคณิตศาสตร์ท าการส ารวจความ
ต้องการในการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2559 ผ่านแบบส ารวจความต้องการและ
ความสามารถในการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ พิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้สอนตามความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
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      (3) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ทุกคนจะได้รับการประเมินการเรียนการสอน (ปค.
003) จากนิสิตในรายวิชาที่รับผิดชอบ และอาจารย์ท าการประเมินความพึงพอใจในการได้รับ
มอบหมายวิชาสอนเพ่ือน าผลการประเมินมาพิจารณาในการสอนครั้งต่อไป 
      (4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ประเมินกระบวนการ
การก าหนดผู้สอนเพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงระบบการก าหนดผู้สอนให้ดียิ่งขึ้น 
      (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน 

การด าเนินการการ
ก าหนดผู้สอน 

      ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับฝ่ายงานตารางสอนภาควิชา
คณิตศาสตร์ส ารวจความต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่าง ๆ ของอาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ผ่านแบบส ารวจความต้องการและความสามารถในการสอนรายวิชาต่าง ๆ 
ในหลักสูตร จากนั้นพิจารณามอบหมายรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านให้เหมาะสมตาม
ความเชี่ยวชาญ  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกคนได้รับการประเมินการเรียนการสอน 
(ปค.003) จากนิสิตในรายวิชาที่รับผิดชอบ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ทุกคนได้รับผลการ
ประเมินในการจัดการเรียนการสอนจากนิสิตอยู่ในระดับมากขึ้นไป (B.Sc.Math_59_5.2_1) 
และหลักสูตรได้รับผลการประเมินความพึงพอใจในการได้รับมอบหมายวิชาสอนจากอาจารย์ด้วย
คะแนนเฉลี่ย 4.73 จากคะแนนต็ม 5 คะแนน (B.Sc.Math_59_5.2_2)  

การประเมิน และ
การปรับปรุง
กระบวนการการ
ก าหนดผู้สอน 

      คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ร่วมกันประเมิน
กระบวนการการก าหนดผู้สอนของหลักสูตร พบว่า การส ารวจความต้องการในการสอนของ
อาจารย์ในปีการศึกษา 2559 ท าให้สามารถจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนได้ตรงกับความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ทุกรายวิชาและยังได้รับการประเมินความพึงพอใจจากนิสิตและอาจารย์ตามที่
ตั้งเป้าหมายไว้  
      จากนั้นร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการจากการประเมินความส าเร็จตาม
เป้าหมาย ที่ประชุมมีมติให้ใช้กระบวนการเดิมในปีการศึกษา 2560   

 
ความเชี่ยวชาญ รายวิชาที่ได้รับมอบหมาย และผลการประเมิน ปค.003 ของอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ 

อาจารย์ผู้สอน ความเชีย่วชาญ รายวิชาที่สอดคล้อง รายวิชาที่ได้รบั
มอบหมายในปี
การศึกษา 2559 

ผลการ
ประเมิน  
ปค.003 

อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง Number Theory MA222 Theory of Numbers MA112 
MA491 
MA493 

4.22 
4.18 
5.00 

อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม Graph Theory MA351 Graph Theory MA351 4.25 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม Calculus of Variation, 

Functional Analysis,  
Partial Differential 
Equations,  
Linear Algebra 

MA312 Mathematical Analysis 
MA323 Linear Algebra I  
MA424 Linear Algebra II 
MA418 Partial Differential Equations 
MA461 Introduction to Topology 

MA323 
MA416 
MA424 
MA461 
MA471 

4.37 
4.37 
4.23 
4.35 
4.60 
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อาจารย์ผู้สอน ความเชีย่วชาญ รายวิชาที่สอดคล้อง รายวิชาที่ได้รบั
มอบหมายในปี
การศึกษา 2559 

ผลการ
ประเมิน  
ปค.003 

MA416 Vector Analysis MA491 
MA493 

4.18 
4.50 

อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทยัรัตน ์ Probability Theory : 
Approximation via 
Stein's Method,  
Tiling Problem 

MA281 Probability and Statistics 
ST431 Probability Theory 

MA281 
MA491 
MA493 

4.55 
4.83 
4.10 

อ.ธนูชัย ภูอุดม Mathematics Education,  
Mathematics Innovation 
and Technology 

MA103 Technology for Mathematics II MA103 4.35 

อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์ Differential Equations,  
Partial Differential 
Equations, Applied 
Geophysics 

MA211 Ordinary Differential Equations  
MA311 Introduction to Numerical 

Analysis 
MA418 Partial Differential Equations  
MA482 Introduction to Finite Element 

Analysis 

MA211 3.94 

อ.ปัญญาวัฒน ์หาอาษา Differential Equations,  
Partial Differential 
Equations, Applied 
Geophysics 

MA211 Ordinary Differential Equations 
MA311 Introduction to Numerical 

Analysis  
MA418 Partial Differential Equations 

MA311 4.35 

อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม Real Analysis,  
Probability Theory 

MA281 Probability and Statistics  
MA312 Mathematical Analysis 
MA411 Introduction to Real Analysis 
MA419 Fourier Series and Applications 
MA443 Introduction to Mathematical 

Logic 
ST431 Probability Theory 

MA312 
ST431 
MA419 
MA491 
MA493 

4.29 
4.28 
4.11 
4.30 
4.00 

อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร Semigroup Theory MA241 Principles of Mathematics  
MA322 Abstract Algebra I 
MA423 Abstract Algebra II 
MA323 Linear Algebra I 
MA424 Linear Algebra II 

MA241 
MA491 
MA493 

4.64 
5.00 
4.72 

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ 
สิรินิลกุล 

Numerical Analysis,  
Finite Element Method, 
Partial Differential 
Equations 

MA311 Introduction to Numerical 
Analysis, 

MA418 Partial Differential Equations 
MA482 Introduction to Finite Element 

Analysis 
MA483 Elementary Mathematics of Fluid 

Mechanics 
MA484 Elementary Mathematics of  

Thermodynamics 

MA111 
MA491 
MA493 

4.63 
4.50 
4.50 

 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์  
อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

Semigroup Theory,  
Ring Theory,  

MA322 Abstract Algebra I 
MA423 Abstract Algebra II 

MA322 
MA423 

4.59 
4.35 
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อาจารย์ผู้สอน ความเชีย่วชาญ รายวิชาที่สอดคล้อง รายวิชาที่ได้รบั
มอบหมายในปี
การศึกษา 2559 

ผลการ
ประเมิน  
ปค.003 

Hypergroup Theory,  
Linear Algebra 

MA323 Linear Algebra I 
MA424 Linear Algebra II 

MA491 
MA493 

4.57 
4.57 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี  Graph Theory,  
Discrete Mathematics 

MA251 Discrete Mathematics  
MA351 Graph Theory 

MA491 
MA493 

4.67 
4.83 

ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส Applied Mathematics, 
Mathematical Modeling, 
Complex Analysis 

MA314 Advanced Calculus 
MA412 Introduction to Complex Analysis 
MA480 Introduction to Mathematics 

Modeling 

MA314 
MA412 
MA480 

 

4.50 
4.35 
4.57 

 
อ.ดร.สายัณห์ โสธะโร Graph Theory,  

Operation Research, 
Mathematics Education 

MA351 Graph Theory  
MA425 Optimization 
ST451 Operation Research 

ST451 4.40 
 

อ.ดร.สุกัญญา หายีสะและ Mathematics Education, 
Geometry 

MA331 Survey of Geometry 
MA432 Non-Euclidean Geometry 
MA433 Projective Geometry 
MA444 History of Mathematics 

MA432 4.79 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ Graph Theory,  
Set Theory,  
Number Theory 

MA222 Theory of Numbers 
MA342 Set Theory   
MA351 Graph Theory 
MA222 Theory of Numbers 

MA222 
MA342 
MA491 
MA493 

4.10 
4.41 
4.82 
4.92 

อ.ดร.อุทุมพร มาโต Graph Theory, 
Combinatorial Design, 
Discrete Mathematics 

MA251 Discrete Mathematics 
MA351 Graph Theory 
MA352 Combinatorics  

MA251 
MA352 
MA491 
MA493 

3.84 
4.19 
5.00 
5.00 

อ.เอนก จันทรจรูญ Mathematics Education, 
Geometry 

MA331 Survey of Geometry 
MA432 Non-Euclidean Geometry 
MA433 Projective Geometry 
MA444 History of Mathematics 

MA444 4.57 

อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร Differential Equations,  
Partial Differential 
Equations,  
Numerical Analysis, 
Vector Analysis 

MA211 Differential Equations 
MA416 Vector Analysis 
MA418 Partial Differential Equations 

MA418 4.77 

 
 
 
 
 
 
 
 



      54 

แผนผังระบบการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 

ระบบ 
กลไก 

ระยะเวลา/ ผู้รับผิดชอบ 

                                  

                    /        

          . 3         . 4                         
                

                                              5     

           .3         .4           .5        .6 
                            

                                      

                                                  
       ELO                             5     

          .7 
                                  

                 

                    
                                    

          .5/    .6

 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ปี

การศึกษา 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ภาคการศึกษาท่ี 3 ปี

การศึกษา 2558/ อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

- ตลอดปีการศึกษา/ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

60 วัน/ อาจารย์ผู้สอน 

 

- ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

30 วัน/ อาจารย์ผู้สอน 

 

- ระหว่างเปิดภาค

การศึกษา/ อาจารย์ผู้สอน 

 

- ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษา/ อาจารย์

ผู้สอน 

- ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด

ปีการศึกษา/ อาจารย์

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

 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายของ
กระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ไว้ ดังนี้   

รายการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
การก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการ
จั ด ท า แ ผ น ก า ร
เ รี ย น รู้  ( ม ค อ . 3 
และ มคอ.4) 

เ พ่ือให้ ได้แผนการเรียนรู้
(มคอ .3 )ที่ สอดคล้ องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งระบุ
ไว้ใน มคอ.2 

ม ค อ . 3  ที ร ะ บุ ส า ร ะ ข อ ง
รายวิชา วิธีการจัดการเรียน
การสอน วิธีการประเมินผล
ของทุกรายวิชา 

สาระของรายวิชา  วิ ธี การ
จัดการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ.3 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2  

 

ระบบ กลไก ผลการด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอน 

ระบบและกลไกการ
ก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัด 
ท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.3 และ มคอ.
4) 

         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกในการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ดังนี้ 
         (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์
แจ้งก าหนดการจัดท า มคอ. 3 ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ  
         (2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณา มคอ.3  ในด้านสาระของรายวิชา 
วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลให้สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งระบุใน 
มคอ.2  
         (3) หากมีข้อแก้ไขคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องติดต่อให้อาจารย์ผู้สอนท าการ
แก้ไขให้ถูกต้องก่อน  
         (4) สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น  
         (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  

การด าเนินงานการ
ก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 

         ก่อนเปิดภาคการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์แจ้ง
ก าหนดการจัดท า มคอ. 3 ให้อาจารย์ผู้สอนทราบ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ประธานหลักสูตร
เป็นผู้ก ากับและติดตามการจัดท า มคอ.3 ทางเวปไซต์ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ (แทน
เจ้าหน้าที่ภาควิชาดังที่ด าเนินการในปีการศึกษา 2558) ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกคนได้ระบุสาระ
ของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลใน มคอ.3 ได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.2 จากนั้นอาจารย์ผู้สอนได้ส่ง มคอ.3 ผ่านเวปไซต์ 
http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf/ ได้ครบทุกรายวิชาตามก าหนดการของมหาวิทยาลัย  

การประเมิน และ
การปรับปรุง

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันประเมินกระบวนการ พบว่า อาจารย์ผู้สอน
สามารถจัดท าได้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาและสอดคล้องกับสาระรายวิชา วิธีการ และวิธี
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กระบวนการการ
ก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการ
จัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 
และ มคอ.4) 

ประเมินผลที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ได้เป็นอย่างดี ส่วนในการก ากับและติดตามผ่านข้อมูลจากเวป
ไซต์ก็สามารถติดตามการจัดท า มคอ.3 ได้รวดเร็วขึ้นและทันตามก าหนดเวลาของมหาวิทยาลัย 
          จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงระบบการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มีมติว่าเนื่องจากผลการด าเนินงาน
ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ จึงให้ใช้กระบวนการเดิมในปีการศึกษา 2560 

 
การวิเคราะห์ความสอดคล้องในการจัดท า มคอ.3 ด้านสาระของรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และ 

วิธีการประเมินผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ทีร่ะบุใน มคอ.2 

รายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ผู้สอน 

สา
ระ

ขอ
งร

าย
วิช

า 

เก
ณ

ฑ์ก
าร

ปร
ะเม

ินผ
ล 

วิธ
ีกา

รป
ระ

เมิ
นผ

ล 

MA103 Technology for Mathematics II อ.ธนูชัย ภูอุดม    
MA111 Mathematics I ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล    
MA241 Principles of Mathematics อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร    
MA312 Mathematical Analysis อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม    
MA323 Linear Algebra I อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม    
MA342 Set Theory อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้    
MA351 Graph Theory อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม    
MA352 Combinarics อ.ดร.อุทุมพร มาโต    
MA412 Introduction to Complex Analysis ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส    
MA416 Vector Analysis อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม    
MA418 Partial Differential Equations อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร    
MA419 Fourier Series and Applications อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม    
MA432 Non-Euclidean Geometry อ.ดร.สุกัญญา หายีสาและ    
MA471 Internship อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม    
MA480 Introduction to Mathematical 
Modeling 

ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส 
   

MA491 Mathematics Seminar อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม (ผู้ประสานงาน)    
CP111 Computer Programing  ผศ.รุ่งระพี กรานค ายี    
ST261 Introduction to Mathematics of 
Life Insurance 

อ.สุกัญญา อินทรภักดิ์ 
อ.นวรัตน์ ธนโชคสว่าง    

ST364 Mathematical Finances อ.กาญจนา พานิชการ    
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- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณา
ก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมายในการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

อ.พนิต วิชาตรง 

รายวิชาในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ผู้สอน 

สา
ระ

ขอ
งร

าย
วิช

า 

เก
ณ

ฑ์ก
าร

ปร
ะเม

ินผ
ล 

วิธ
ีกา

รป
ระ

เมิ
นผ

ล 

MA112 Mathematics II อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง    
MA211 Differential Equations  อ.ดร.ธีรศักดิ์ ฉลาดการณ์    
MA222 Theory of Number อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้    
MA251 Discrete Mathematics อ.ดร.อุทุมพร มาโต    
MA281 Probability and Statistics อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์    
MA311 Introduction to Numerical 
Analysis 

อ.ปัญญาวัตน์ หาอาษา 
   

MA314 Advanced Calculus ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส    
MA322 Abstract Algebra I ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล    
MA351 Graph Theory อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม    
MA412 Introduction to Complex Analysis ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส    
MA423 Abstract Algebra II ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล    
MA424 Linear Algebra II อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม    
MA444 History of Mathematics อ.เอนก จันทรจรูญ    
MA461 Introduction to Topology อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม    
MA493 Mathematics Project อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม (ผู้ประสานงาน)    
CP111 Computer Programing  ผศ.ดร.ประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์    
ST431 Probability Theory  อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม    
ST451 Operations Research อ.ดร.สายัณห์ โสธะโร    
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รายการ วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
การจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับการวิจัย 

เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้
ที่เรียนในรายวิชาไปพัฒนาให้
เกิดทักษะในการวิจัยได้ 

โครงงานหรืองานวิจัย โครงงานหรืองานวิจัยต้อง
เกิดจากการพัฒนาโดยนิสิต
ที่ เรียนในรายวิชาร่วมกับ
อาจารย์ 

การจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับการบริการ
วิชาการ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลง

มือปฏิบัติและท ากิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์ที่ เ ชื่ อมโยงถึ ง

ทฤษฎีของความน่าจะเป็น  

จ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมที่มี

ความรู้ความเข้าใจในแนวคิด

เกี่ยวกับทฤษฎีของความน่าจะ

เป็น  

ร้อยละ 60 ของจ านวน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีความรู้

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใ น แ น ว คิ ด

เกี่ยวกับทฤษฎีของความ

น่าจะเป็น  

การจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพ่ือให้นิสิตได้มีมโนทัศน์ใน
ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม รู้
คณิตศาสตร์กับศิลปะหรือ
วัฒนธรรมของชาติและสากล 

รายงานหรือการน าเสนอผลงาน
การวิเคราะห์งานศิลปะไทยที่ใช้
ความรู้ในรายวิชา  

รายงานหรือการน าเสนอ
ผลงานการวิ เคราะห์งาน
ศิลปะไทยที่ ใช้ความรู้ ใน
รายวิชาได้ถูกต้องทุกชิ้นงาน 

 
 (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกัน
พิจารณาก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพิจารณาว่ารายวิชาใดในหลักสูตรสามารถบูรณาการเข้ากับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทาง
ในการบูรณาการ ดังนี้ 
 

ระบบ กลไก ผลการด าเนินงาน การประเมินและการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการ
สอนฯ ในปี
การศึกษา 2559 

          หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบและกลไกในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  ดังนี้ 
          (1) ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ร่วมกันพิจารณาก าหนดเป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และพิจารณาว่า
รายวิชาใดในหลักสูตรสามารถบูรณาการเข้ากับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
          (2) ระดมความคิดเห็นจากอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือหาแนวทางในการการ
จัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุง



      59 

ศิลปะและวัฒนธรรม (ขั้นตอนนี้มาจากการประเมินกระบวนการและข้อเสนอแนะการปรับปรุง
กระบวนการในปีการศึกษา 2558)   
           (3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มอบหมายให้
อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ด าเนินการตามเป้าหมาย 
           (4) เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินการจัดการเรียนการ
สอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิ ลปะและ
วัฒนธรรม 
 (5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการ
เรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

การด าเนินงานการ
จัดการเรียนการ
สอนฯ ในปี
การศึกษา 2559 

          จากการระดมความคิดเห็นจากอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพ่ือหาแนวทางในการ
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้ข้อสรุปรายวิชาและแนวการบูรณาการ ดังตารางต่อไปนี้ 

รายการ รายวิชาและ ลักษณะการบูรณาการ 
การจัดการเรียน
ก า รส อน บู ร ณ า
การกับการวิจัย 

MA281 
Probability 
and Statistic  

จัดกิจกรรมในโครงการบริการวิชาการโดยใช้ผลจาก 

 MA352 
Combinatorics 

การศึกษาบทความวิจัยและการท างานวิจัยท่ีเกิดจาก
รายวิชา 

การจัดการเรียน
ก า รส อน บู ร ณ า
การกับการบริการ
วิชาการ 

MA281 
Probability 
and Statistic   

จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการโดยการมีส่วนร่วมของนิสติ 

การจัดการเรียน
ก า รส อน บู ร ณ า
การกับการท านุ
บ า รุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

MA112 
Mathematics II  

การใช้ความรู้เรื่องล าดับในการวิเคราะห์ศลิปะของไทย 

            จากนั้นอาจารย์ประจ ารายวิชาจะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการเรียนการสอนที่
มีการบูรณาการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย 
            1. รายวิชา MA281 Probability and Statistics จัดกิจกรรมในโครงการเปิดโลก
วิทยาศาสตร์สู่การพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืนโดยใช้ผลจากงานวิจัย  Y. 
Ratibenyakool, A. Masiri, T. Ngamkhiew and N. Rerkruthairat. (2017). Even Door 
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Problem. Asia-Pacific Journal of Science and Technology. 22(3). ซึ่งนิสิตเป็นผู้วิจัย
ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน (B.Sc.Math_59_5.2_3) 
             2. รายวิชา MA352 Combinatorics นิสิตได้ศึกษาการพิสูจน์ที่เรียกว่า การนับสอง
ทาง (Double counting) ซึ่งเป็นการพิสูจน์ที่พบเห็นได้เฉพาะในวิชาคอมบินาทอริค น าไปเป็น
พ้ืนฐานในการอ่านบทความวิจัยในรายวิชาสัมมนา (MA491) และการท าวิจัยในรายวิชา
โครงงาน (MA493) เรื่อง Set-labelings of Graphs (B.Sc.Math_59_5.2_4) 
- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการบริการวิชาการ 
              ในรายวิชา MA281 Probability and Statistics นิสิตได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ด าเนินการในกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกมประตูดวงในโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์สู่การ
พัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้วอย่างยั่งยืน พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 ของจ านวนผู้เข้าร่วม
กิ จ ก ร รม มี ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ใน แ น วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ทฤ ษ ฎี ข อ ง ค ว า ม น่ า จ ะ เ ป็ น 
(B.Sc.Math_59_5.2_3) 
- การจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
               ในรายวิชา MA112 Mathematics II อาจารย์ผู้สอนก าหนดให้นิสิตจัดบอร์ดเรื่อง 
‘มหัศจรรย์ล าดับฟิโบนัชชีกับความงามของศิลปะไทย’ น าเสนอการใช้ความรู้เรื่องล าดับฟิโบนัช
ชีในการวิเคราะห์งานศิลปะของไทย ซึ่งทุกชิ้นงานผ่านการพิจารณาความถูกต้องจากอาจารย์
สาขาคณิตศาสตร์แล้ว  (B.Sc.Math_59_5.2_5)  

การประเมิน และ
ปรับปรุงกระบวน 
การการจัดเรียน
การสอนฯ  

         เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีการจัดจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการได้ครบ
ทั้ง 3 ด้าน และบรรลุเป้าหมายของการบูรณาการทั้ง 3 ด้านอย่างครบถ้วน 
 จากนั้นร่วมกันหาแนวทางการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ประชุมมี
มติให้ด าเนินการเช่นเดิม แต่มีข้อเสนอแนะว่าในการบูรณาการรายวิชากับการวิจัยควรเพ่ิม
รายวิชามากขึ้นโดยเพ่ิมเป้าหมายเป็น 3 หรือ 4 รายวิชา ทั้งนี้ ควรน าเข้าปรึกษากับอาจารย์
สาขาคณิตศาสตร์ก่อนก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนต่อไป 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_5.2_1  รายงานผลการประเมิน ปค.003 ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_5.2_2 รายงานผลความพึงพอใจของอาจารย์ต่อหลักสูตร 
B.Sc.Math_59_5.2_3 สรุปโครงการบริการวิชาการสู่ จ.สระแก้ว อย่างยั่งยืน 
B.Sc.Math_59_5.2_4 รายงานโครงงานเรื่อง Set-labelings of Graphs 
B.Sc.Math_59_5.2_5 ผลงานมหัศจรรย์ล าดับฟิโบนัชชีกับความงามของศิลปะไทย 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน  
 

ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชีใ้นการวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 

1. การประเมินผล
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

เพ่ือให้นิสิตมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร 

ระดับของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรของ
นิสิต 

นิสิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรใน
ระดับดีมาก 

2. การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต 

เพ่ือให้มีการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง 

ความหลากหลายของ
เครื่องมือประเมิน 

เครื่องมือประเมินมีความ
หลากหลายอย่างน้อย 3 
วิธีการข้ึนไป 

3. การก ากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

เพ่ือให้การประเมินผลมีการ
พัฒนาเครื่องมือประเมินที่
เหมาะสมกับรายวิชาและ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

แนวทางการพัฒนาระบบการ
ประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา
ถัดไป 

หลักสูตรมีแนวทางการ
พัฒนาระบบการประเมิน
ผู้เรียนในปีการศึกษาถัดไป 

 
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ระบบและกลไก
การประเมินผล
การเรียนรู้ฯ  

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการวางระบบและกลไกในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
   1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการก าหนดแผนการเรียนรู้ลงในรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) โดยให้มีการก าหนดการกระจายมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum mapping) ที่ชัดเจนในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน 
   2. ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุมดูแลให้อาจารย์ผู้สอน
แต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  โดยให้ระบุการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
การเรียนการสอนให้เกิดผลการเรียนรู้ในคาบเรียน และบอกวิธีการวัดผลของการเรียนรู้ทั้ง 5 
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ด้านอย่างชัดเจน โดยการก าหนดน้ าหนักแต่ละองค์ประกอบต้องสอดคล้องกับจุดเน้นของแต่
ละรายวิชา การใช้วิธีการประเมินต้องมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละรายวิชา 
และเพ่ือให้ตรงกับผลการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ ใน มคอ. 2 เช่น มีข้อสอบที่
เป็นปรนัยและอัตนัย มีการสังเกตพฤติกรรมนิสิต การสอบทักษะในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน และการให้คะแนนการท างานกลุ่ม รวมทั้งการน า
แผนการปรับปรุงรายวิชาที่ระบุไว้ใน มคอ.5 (ของปีการศึกษาก่อนหน้า) มาพิจารณาด้วย 
   3. อาจารย์ผู้สอนน า มคอ.3 และ มคอ.4 เผยแพร่บนเว็บไซต์ ให้นิสิตทุกคนรับทราบเกณฑ์
การประเมินและมีส่วนร่วมในการประเมินก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน 
   4. ในระหว่างการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามท่ีตกลงกับนิสิตและปรากฎใน มคอ.3 และ มคอ.4 
   5. มีการประชุมทวนสอบผลการเรียน ก่อนแจ้งเกรดให้นิสิตรับทราบ 
   6. สิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 และน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา 
   7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรู้ในมคอ.5 
และ มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต เพ่ือท าการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้  และ
หากพบว่ามีรายวิชาใดมีความผิดปกติ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะท าการพูดคุย 
สอบถามถึงสาเหตุ และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหา 
   8. หลักสูตรฯ จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังปิดภาคการศึกษาที่ 2   
   9. สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพ่ือน าไปปรับปรุง
กระบวนการฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

การด าเนินการการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ฯ ในปี
การศึกษา 2559 

      ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตามระบบและกลไกข้างต้น ดังนี้ 
   1. ก่อนเปิดภาคการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และความรับผิดชอบหลัก-รอง ของรายวิชาในหลักสูตร เพ่ือเป็น
แนวทางในการวางกรอบของเกณฑ์การประเมิน และวิธีการประเมิน และวิธีการให้เกรดของ
รายวิชาของหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมได้มีมติดังนี้ 

 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร คือ “คิดเป็นท าเป็น และมีทักษะ
สื่อสาร”  

 ก าหนดกรอบของเกณฑ์การประเมินให้มีสัดส่วนการประเมินในด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
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เทคโนโลยีสารสนเทศรวมกันอย่างน้อยร้อยละ 80 

 เครื่องมือประเมินในแต่ละรายวิชาควรมีความหลากหลาย เพ่ือการประเมินผล
การเรียนรู้ตามสภาพจริง 

 มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงวิธีการให้เกรดไว้ในประมวลการสอน
รายวิชา (Course Syllabus) หรือเกณฑ์การตัดเกรดของรายวิชา 

 
   2. ก่อนการจัดท า มคอ.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรชี้แจงกรอบของเกณฑ์การประเมิน
และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบหลัก-รองใน มคอ.2 (B.Sc.Math_59_1.1_1) โดย
พิจารณาแผนการปรับปรุงรายวิชาใน มคอ.5 (B.Sc.Math_59_1.1_7) และแผนปรับปรุง
หลักสูตรใน มคอ.7 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาร่วมด้วย (B.Sc.Math_59_1.1_8) และให้ระบุใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 รวมถึงมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งวิธีการให้เกรดให้นิสิตรับรู้อย่าง
ชัดเจน 
   3. อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4  และ น าขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
ให้นิสิตทุกคนรับทราบเกณฑ์การประเมินและมีส่วนร่วมในการประเมิน ก่อนเปิดภาคการ 
ศึกษา 30 วัน  
   4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาเกณฑ์การประเมินผลการ
เรียนรู้ และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 ของทุกรายวิชาในหลักสูตร 
(B.Sc.Math_59_1.1_6) โดยประธานหลักสูตรเป็นผู้ก ากับและติดตามการจัดท า มคอ.3  และ 
มคอ.4 ทางเว็บไซต์ http://tqf.swu.ac.th/swu/tqf แทนเจ้าหน้าที่ภาควิชาดังทีด าเนินการ
ในปีการศึกษา 2558 ให้ครบถ้วนทุกรายวิชา พบว่าสอดคล้องกับกรอบเกณฑ์การประเมิน 
และความรับผิดชอบหลัก-รองใน มคอ.2 ทุกรายวิชา ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
   5. ในสัปดาห์แรกของการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนแจ้งเกณฑ์การประเมินให้กับนิสิต 
   6. ในระหว่างการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ตรง
ตามเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ระบุใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 
   7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสิตแต่ละ
รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด จากนั้นส่งผลการ
ประชุมการทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไม่เป็นทางการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ถ้าที่ประชุมฯ อนุมัติ ผู้สอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย นิสิต ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพร้อมกันบนเว็บไซต์ 
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป    
   8. อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจัดท ารายงานผลการเรียนรู้ใน มคอ.5 และ มคอ.6 และน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์ภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา     
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   9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือพิจารณารายงานผลการเรียนรู้ใน 
มคอ.5 และ มคอ.6  และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต  

 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
    ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้ท าการปรับปรุงกระบวนการฯ ในขั้นตอนของการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิต โดยเพิ่มการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนหลังการสอบถามการทวนสอบผลการเรียนรู้จากนิสิต เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต (ซึ่งไม่มีในปีการศึกษา 2558) ถ้าผลการเรียนรู้ของนิสิตไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย หลักสูตรฯ จะพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามเป้าหมาย  
  

การตรวจสอบการ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิตใน
ปีการศึกษา 2559 

       ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการ
ด าเนินงานการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังนี้ 
   1. หลักสูตรฯ มีการควบคุมให้อาจาย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาก าหนดวิธีการประเมินที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกิจกรรมการเรียนการสอน เกณฑ์การประเมินและการตัดเกรด
ต้องชัดเจนสอดคล้องกับเกณฑ์ที่นิสิตรับรู้ร่วมกันตั้งแต่เปิดภาคการศึกษา และการวัดและ
ประเมินผลต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้  
   2. หลักสูตรฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนเพ่ือยืนยันว่า
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายวิชาและหลักสูตร  
มีรายละเอียด ดังนี้  
       2.1 อาจารย์ผู้สอนทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่ผู้สอนรับผิดชอบตั้งแต่การสังเกตการ
เข้าเรียน การท าแบบฝึกหัด การท าข้อสอบ การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การช่วยเหลือของ
อาจารย์ผู้สอน และถ้าประเมินแล้วคาดว่านิสิตไม่สามารถสอบผ่านอาจารย์จะแนะน าให้ถอน
รายวิชา 
       2.2 อาจารย์ผู้สอนให้นิสิตประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของตนเองในแต่ละรายวิชาโดยใช้
แบบประเมินที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ใน มคอ.2   
       2.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตพบว่าในมี 5 
รายวิชาที่มีผลทวนสอบในด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารฯ อยู่ในระดับดี ซึ่งหลักสูตรคาดหวังในระดับดีมาก (B.Sc.Math_59_5.3_1) จึงมี
มติชี้แจงอาจารย์ผู้สอน และอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาวิธีการประเมินใน 3 ด้านนั้น 
ซึ่งผลการอภิปรายและแนวทางพัฒนามีดังนี้    
     ภาคการศึกษาที่ 1  รายวิชา MA412 Introduction to Complex Analysis 

 ผลการอภิปราย: เนื้อหาของรายวิชาค่อนข้างยาก 

 แนวทางพัฒนาวิธีการประเมิน: ก าหนดสัดส่วนการประเมินในด้านความรู้ และทักษะ
ทางปัญญาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นส าหรับเป็นแนวทางในการออกข้อสอบเพ่ือวัดด้านความรู้ใน
หลักการและการคิดวิเคราะห์ และเพ่ิมความหลากหลายของเครื่องมือประเมินผล 
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ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้ง 4 รายวิชาเป็นรายวิชาส าหรับนิสิตปทีี่ 2 คือ 
รายวิชา MA211 Differential Equations, MA222 Theory of Number,  
          MA251 Discrete Mathematics, MA281 Probability and Statistics 

 ผลการอภิปราย: โดยภาพรวมของแต่ละรายวิชามีความหลากหลายของวิธีการ
ประเมิน ผลการประเมินสะท้อนระดับความสามารถท่ีแท้จริงของนิสิตกลุ่มนี้ อาจารย์
ผู้สอนได้ชี้แจงถึงนิสิตชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2559 เมื่อเทียบกับกลุ่มนิสิตผู้เรียนในปี
การศึกษาที่ผ่านมา พบว่า นิสิตในชั้นปีนี้มีความแตกต่างของกลุ่มผู้เรียนค่อนข้างมาก 
คือ นิสิตส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ 5 ด้าน ในระดับดี และดีมาก แต่มีนิสิตส่วนหนึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ในระดับน้อยมาก ซึ่งมีผลต่อการวัดค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ 5 ด้านของนิสิต 

 แนวทางพัฒนาวิธีการประเมิน: เพ่ิมสัดส่วนคะแนนแบบฝึกหัด การน าเสนอ หรือ
กิจกรรมกลุ่มในด้านที่ 3 และ 5 

     2.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการประชุมทวนสอบผลการเรียนของนิสิตแต่ละ
รายวิชาหลังสอบปลายภาคโดยพิจารณาตาม มคอ.3 และการกระจายเกรด จากนั้นส่งผลการ
ประชุมการทวนสอบและผลการตัดเกรดที่ไม่เป็นทางการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ถ้าที่ประชุมฯ อนุมัติ ผู้สอนจะบันทึกเกรดและประกาศเกรดบนเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย นิสิต ผู้ปกครอง และอาจารย์ที่ปรึกษาจะทราบผลการเรียนพร้อมกันบนเว็บไซต์ 
นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจะน าผลการเรียนไปวางแผนการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป  
     2.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ น าผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต  
(B.Sc.Math_59_2.1_1) มาพิจารณาการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ผลกาประเมินพบว่า
บัณฑิตมีคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตทั้ง 5 ด้าน 
และด้านทักษะความสามารถของหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก   

 
 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

การก ากับการ
ประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการติดตามการประเมินการเรียนการสอน มคอ.5 
และรายงานประเมินหลักสูตรฯ มคอ.7 ตามกรอบเวลา โดยการติดตามในคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ และท่ีประชุมภาควิชาฯ มีการก าหนดช่วงเวลาในการส่งการประเมินและ
จัดส่งรายงานบนเวบไซต์ของคณะหรือมหาวิทยาลัย ทางหลักสูตรฯ มีการจัดท า มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 ตามมาตรฐาน TQF ด าเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตรฯ (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ด้วยการพิจารณาความสอดคล้องกันของ มคอ.1 ถึง 
มคอ.7 โดยก ากับให้ไปในทิศทางเดียวกัน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
การพัฒนากิจกรรมของนิสิตและการพัฒนาหลักสูตรฯให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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การประเมินและปรับปรุงกระบวนการการประเมินผู้เรียน 
 สิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ประเมินระบบการประเมินผู้เรียนและแจ้งผลประเมินให้แก่
ที่ประชุมทราบ เพ่ือหาแนวทางการปรับปรุงระบบการประเมินผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น พบว่า 

1. การเพ่ิมการทวนสอบผลการเรียนรู้โดยการอภิปรายร่วมกับอาจารย์ผู้สอนหลังการส ารวจการทวนสอบผล
การเรียนรู้จากนิสิต สามารถหาแนวทางช่วยเหลือนิสิตให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ได้ โดยหาแนวทางพัฒนาวิธีการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตเพ่ือให้การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง และเหมาะสมกับผลลัพธ์การเรียนรู้ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นควรให้คงข้ันตอนการทวนสอบนี้ในปีการศึกษา 2560 และเพ่ือให้การทวนสอบมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเห็นควรให้เพิ่มขั้นตอนการทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยผ่านการวัดและประเมินผลจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2560 ด้วย 

2.  การก าหนดกรอบของเกณฑ์การประเมินมีความชัดเจนขึ้น ท าให้นิสิตมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร “คิดเป็นท าเป็น และมีทักษะสื่อสาร” อยู่ในระดับดี และดีมาก อย่างไรก็ตามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
หลักสูตร คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นควรมีการปรับปรุงในเรื่องสัดส่วนการประเมินให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
ในปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

 ก าหนดกรอบเกณฑ์การประเมิน ให้มีสัดส่วนการประเมินใน 3 ด้าน (ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร) ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ด้านความรู้อย่างน้อยร้อยละ 30  ทักษะทางปัญญาอย่าง
น้อยร้อยละ 30 และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
น้อยร้อยละ 20 

 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ซึ่งมีความรับผิดชอบหลัก ในด้านที่ 5 ข้อ 2 คือ “มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม” ควรมี
เครื่องมือประเมินที่ชัดเจน เช่น ประเมินจากการน าเสนอผลงาน เป็นต้น 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_1.1_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_59_1.1_6 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_1.1_7 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5 และ มคอ.6) ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_1.1_8 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 และ 2559 
B.Sc.Math_59_5.3_1 ผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 



      67 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 มีคุณภาพดีมาก 
ผลการด าเนินงาน  

 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 อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มสี่วนร่วมในการประชุม
จ านวน 15 ครั้ง ในปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน  

B.Sc.Math_59_1.1_4 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้รับการรับทราบจาก สกอ.  
เมื่อ 22 ก.พ. 2555 โดยมีรายละเอียดของหลักสตูร ตาม
แบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

B.Sc.Math_59_1.1_1 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 29 วิชา และภาคเรยีนที่ 
2/2559 จ านวน 25 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา  
 

B.Sc.Math_59_1.1_6 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการด าเนนิการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสตูรได้จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 1/2559 จ านวน 29 
วิชา และภาคเรียนท่ี 2/2559 จ านวน 25 วิชา ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2559 ครบทุก
รายวิชา  
 

B.Sc.Math_59_1.1_7 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังปีการศึกษา 

หลักสตูรมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 

B.Sc.Math_59_1.1_8 

6 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของนสิิตใน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

ในปีการศึกษา 2559 มีการทวนสอบผลการเรยีนรู้ของ
นิสิต ครบทุกรายวิชา จ านวนร้อยละ 100 ของรายวิชาที่
เปิดสอน (จ านวน 54 รายวิชา) 

B.Sc.Math_59_5.3_1 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล

ในปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนา / ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ

B.Sc.Math_59_1.1_8 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการด าเนินงาน) 
รายการหลักฐาน 

การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปทีี่แล้ว 

ประเมินผลการเรียนรู้จากปีการศกึษา 2558 เช่น การ
แนะน าปัญหาสถานการณ์จริงบางปัญหาที่น าเนื้อหาใน
รายวิชาไปประยุกต์ใช้ การค้นคว้าเพิ่มเตมิในหัวข้อที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลทีไ่ด้มาน าเสนอในห้องเรียน เป็น
ต้น 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่ม ี ไม่ม ี

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/ เข้ารับการอบรม หรือ
สัมมนาตามความสนใจและเกีย่วข้องกับแขนงของ
ตนเองอย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

B.Sc.Math_59_4.1_5 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

มีจ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอนไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 6 คน จากท้ังหมด 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ต่อป ี

B.Sc.Math_59_5.4_1 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

4.10 B.Sc.Math_59_5.1_2 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

4.50 B.Sc.Math_59_2.1_1 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 12  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_1.1_1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
B.Sc.Math_59_1.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 
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B.Sc.Math_59_1.1_6 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_1.1_7 ผลการด าเนินการของรายวิชา  (มคอ.5) ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_1.1_8 ผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558 และ 2559 
B.Sc.Math_59_4.1_5 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 
B.Sc.Math_59_2.1_1 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2558 
B.Sc.Math_59_5.1_2 ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตรส าหรับนิสิตชั้นปีสุดท้าย  (ปีการศึกษา 

2559) 
B.Sc.Math_59_5.3_1 ผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 
B.Sc.Math_59_5.4_1 เอกสารการเข้ารับพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ  
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพปานกลาง 
ผลการด าเนินงาน  

 (1) ก่อนเริ่มปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันก าหนดเป้าหมายส าหรับแต่ละประเด็นในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2559 ได้ก าหนดเป้าหมายในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับนิสิตในหลักสูตรในแต่ละ
ประเด็น ดังนี้   

ประเด็น วัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย 
1. ระบบการด าเนินงาน
ของภาค วิชา/คณะ/
สถาบันโดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ ประจ า
หลั กสู ตร เพื่ อ ให้ มีสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

เ พ่ื อ ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้ตรงกับความต้องการของ
หลักสูตร 

 

การก าหนดสิ่งสนับสนุนการ
เ รี ยน รู้ ที่ จ า เ ป็ นส าห รั บ
หลักสูตร 

มีการก าหนดสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
หลักสูตรที่ชัดเจนในแต่ละปี
การศึกษา 

2. จ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

เพ่ือให้มีจ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ เ พียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 

การจัดหาหรือจัดเตรียมสิ่ง
ส นั บ ส นุ น ก า ร เ รี ย น รู้ ที่
จ า เป็ นส าหรั บหลั กสู ตร
ตามที่หลักสูตรก าหนดในแต่
ละปีการศึกษา 

มีการจัดหาหรือจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนดในแต่ละปี
การศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 
50 ของรายการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ก าหนดในแต่
ละปีการศึกษา 

3 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุ งตามผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารย์
ต่ อ สิ่ ง สนั บสนุ น ก า ร
เรียนรู้ 

เพ่ือให้นิสิตและอาจารย์มี
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. การปรับปรุงหรือจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

1. มีการปรับปรุงหรือจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
น้อยร้อยละ 50 จากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
นิสิ ตและอาจารย์ จ ากปี
การศึกษา 2558  

  2. ความพึงพอใจของนิสิต
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ในระดับมากขึ้น
ไป 

2. นิสิตและอาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป  



      71 

      (2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับภาควิชาก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางการศึกษาด้านวัสดุและ
ครุภัณฑ์ของห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ 

ประเด็น เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบการด าเนินงาน
ข อ ง ภ า ค วิ ช า / ค ณ ะ /
สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

มีการก าหนดสิ่งสนับสนุนการ
เรี ยนรู้ ที่ จ า เป็นต้ องมีการ
จัดหาในปีการศึกษา 2559 
ส าหรับการเรียนการสอนของ
หลักสูตรที่ชัดเจน 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรร่วมกับภาควิชา
คณิตศาสตร์ ก าหนดสิ่ ง สนั บสนุ นการ เ รี ยนรู้ ที่
จ าเป็นต้องมีการจัดหาในปีการศึกษา 2559 ส าหรับ
การเรียนการสอนของหลักสูตร ดังนี้ 
1. คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานได้เหมาะสมกับการ
เรียนการสอนในหลักสูตร และสามารถใช้ได้ 1 คนต่อ 
1 เครื่อง 
2. โทรทัศน์แอลซีดีเพ่ือฉายภาพอาจารย์ที่สอนอยู่หน้า
ห้องเรียนให้นิสิตที่นั่งอยู่ส่วนหลังห้องเรียนด้วย 
3. เครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ เพ่ือให้นิสิตสามารถ
พิมพ์รายงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการพิมพ์
งานมากเกินไป 
4. ห้องส าหรับฝึกซ้อมการน าเสนอสัมมนาและ
โครงงาน   
5. โปรแกรม MATLAB เพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
วิชา MA103 แทนโปรแกรม Euler 
6. ส าหรับปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้เพ่ิมรายวิชา 
MA102 เป็นรายวิชาที่ต้องศึกษาในภาคเรียนที่ 
1/25560 ซึ่งต้องใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟในการ
เรียนการสอน จึงได้ก าหนดให้เครื่องค านวณเชิงกราฟ
เป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องมีการจัดหาให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2559 ด้วย   

   (2) ก่อนเปิดภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับภาควิชาและเจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ส ารวจความพร้อมของห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของหลักสูตรและของภาควิชา  ส ารวจ
ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียนและห้องอุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน คอมพิวเตอร์ 
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ  โปรเจคเตอร์  ในส่วนของหนังสือ วารสาร และอ่ืนๆ ที่มีในห้องสมุด อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
จะไปส ารวจที่หอสมุดมหาวิทยาลัยและเสนอซื้อต่อหอสมุดกลาง  
    (3) อาจารย์ประจ าหลักสูตรวางแผนการจัดท างบประมาณเงินรายได้จากยอดเงินที่ได้รับจัดสรรส าหรับการตั้ง
ค าขอซื้อครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ และจัดท างบประมาณเงินแผ่นดินร่วมกับภาควิชาในการเสนอขอซื้อ
ครุภัณฑ์ในส่วนที่หลักสูตรรับผิดชอบ 
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    (4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนองบประมาณที่ตั้งไว้ส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุ  หรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ต่อ
ภาควิชาเพ่ือให้ภาควิชาพิจารณาด าเนินการตามค าขอของหลักสูตรแล้วส่งไปยังคณะและมหาวิทยาลัย      

ประเด็น เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2 .  จ า น ว น สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ที่ เ พี ย ง พ อ แ ล ะ
เหมา ะสมต่ อก า ร
จัดการเรียนการสอน 

มีการจัดหาหรือจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ตามที่
หลักสูตรก าหนดในแต่ละปี
การศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 
50 ของรายการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่ก าหนดในแต่ละปี
การศึกษา 

ได้มีการจัดซื้อ 
(1)  เครื่องคอมพิวเตอร์เพ่ือปรับเปลี่ยนในห้อง 10 -315 
จ านวน 52 เครื่อง จากงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 (Bsc_Math_59_6.1_1)  
( 2 )  โ ท ร ทั ศ น์ แ อ ล ซี ดี จ า น ว น  3  เ ค รื่ อ ง 
(Bsc_Math_59_6.1_2)  เพ่ือติดตั้งในห้อง 10-315 และ 
10-316   
(3) เครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (BSc_Math_59_6.1_2)  
และ (4) ขอให้ทางภาควิชาจัด ห้อง 10-212 เพ่ือให้นิสิต
สามารถใช้ฝึกซ้อมการน าเสนอได้ตลอดปีการศึกษา  
(5) เครื่ องค านวณเชิ งกราฟจ านวน 35 เครื่อง 
(BSc_Math_59_6.1_2) เพ่ือจัดเตรียมส าหรับการเรียนการ
สอนวิชา MA102 ในปีการศึกษา 2560 

3 .  ก ร ะ บ ว น ก า ร
ปรับปรุงตามผลการ
ประ เ มินความพึ ง
พอใจของนิสิตและ
อ า จ า ร ย์ ต่ อ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

1. มีการปรับปรุงหรือจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างน้อย
ร้ อ ย ล ะ  5 0  จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินความพึงพอใจของ
นิ สิ ต แ ล ะ อ า จ า ร ย์ จ า ก ปี
การศึกษา 2558  
 

จากปีการศึกษา 2558 พบว่า (1) นิสิตได้ให้ความคิดเห็นว่า
สัญญาณ Wi-Fi ไม่ทั่วถึง (2) นิสิตชั้นปีที่ 4 ต้องการใช้ห้อง
และอุปกรณ์ในการน าเสนอผลการศึกษาบทความวิจัยใน
รายวิชา MA491 และผลงานโครงงานในรายวิชา MA493 (3) 
นิสิตต้องการเรียนรู้การใช้โปรแกรม MATLAB ทางหลักสูตร
จึงได ้
1.  จัดซื้อและเ พ่ิมการติดตั้ ง อุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ห้อง 10-315 จ านวน 2 เครื่อง และ
ห้อง 10-316 จ านวน 1 เครื่อง (Bsc_Math_59_6.1_2) 
2. ขอให้ทางภาควิชาจัดห้อง 10-212 เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้
ฝึกซ้อมการน าเสนอได้ตลอดปีการศึกษา นอกจากนี้ยังได้
จัดซื้อเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จากงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (BSc_Math_59_6.1_2) เพ่ือให้
นิสิตสามารถพิมพ์รายงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
พิมพ์งานมากเกินไป 
3. ส าหรับโปรแกรม MATLAB หลักสูตรได้ขอจัดซื้อโดยใช้
งบประมาณเงินรายได้  ประจ าปี งบประมาณ 2561 
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(BSc_Math_59_6.1_3) 

 2. นิสิตและอาจารย์มีความพึง
พอใจต่อสิ่ ง สนับสนุนการ
เรียนรู้ในระดับมากขึ้นไป  

1. ความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิต 
(ปค004) ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (BSc_Math_59_6.1_4) 
2. ความพึงพอใจต่อการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.62  อยู่ในระดับมากที่สุด  (BSc_Math_59_6.1_5)  

    (5) นิสิตประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกปลายภาคเรียนโดยใช้แบบประเมิน ปค.004  
  ในปีการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก ปค004  ในภาค
เรียนที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมากที่สุด และในภาคเรียนที่ 2 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (B.Sc.Math_59_6.1_4)  
   (6) ปลายปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการบรรลุเป้าหมายเพ่ือประเมินกระบวนการ
ในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
  ในปีการศึกษา 2559 พบว่า กระบวนการในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บรรลุเป้าหมายทุก
ประเด็น  
 (7) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันพิจารณาการปรับปรุงกระบวนการ  
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติให้ใช้กระบวนการเดิม แต่เพ่ิมเป้าหมายในประเด็นจ านวนสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนให้สามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ได้ร้อยละ 75 
ของรายการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ก าหนดในแต่ละปีการศึกษา 
   
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
B.Sc.Math_59_6.1_1 ค าขอตั้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
B.Sc.Math_59_6.1_2 ค าขอตั้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
B.Sc.Math_59_6.1_3 ค าขอตั้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
B.Sc.Math_59_6.1_4 รายงานผล ปค.004 ปีการศึกษา 2559 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
- จัดท าเอกสารหรือ
การบรรยายแนะน า
วิชาเลือกในหลักสูตร 

พฤษภาคม 2560 คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

ได้มีการบรรยายแนะน าวิชาเลือกเพ่ือให้
นิสิตมีความเข้าใจในรายวิชามากข้ึนแล้ว 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

ควรเพ่ิมรายวิชา MA102 Technology for Mathematics จ านวน 1 หน่วยกิต ในวิชาพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้ วิชา MA212 Mathematics III (แทนวิชา MA416 Vector Analysis) จ านวน 4 หน่วยกิต MA391 

Mathematics Seminar I จ านวน 1 หน่วยกิต และ MA490 Mathematics Project I จ านวน 2 หน่วยกิตในวิชา

เฉพาะด้านบังคับ และควรลดหน่วยกิตวิชาเฉพาะด้านเลือกเป็นไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อย

กว่า 129 หน่วยกิต 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

ควรเพ่ิมการเน้นเนื้อหาบทนิยามและการพิสูจน์ทฤษฎีเรื่องลิมิต อนุพันธ์และปริพันธ์ในรายวิชา MA111 

Mathematics I 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2560 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- โครงการแนะแนวการท างานของ
บัณฑิต วท.บ.คณิตศาสตร์ โดย
วิทยากรเป็นศิษย์เก่าที่ประสบ
ความส าเร็จในการท างาน 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

จ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนตามแผนการเรียนในปีการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ 1) มากเกินไป คือ 
20 หน่วยกิต อาจท าให้นิสิตได้คะแนนเฉลี่ยต่ า ท าให้คิดเปลี่ยนสาขาเรียน (ยื่น admission ใหม่) เพราะเป็น
ช่วงเวลาปีแรกท่ีต้องการการปรับตัว-พฤติกรรม 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

   ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อคิดเห็นจากข้อ.1 ไปด าเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสมแล้ว 
 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

   ลดจ านวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนตามแผนการเรียนในปีการศึกษาแรก (ภาคเรียนที่ 1) จาก 20   
  หน่วยกิต เป็น 18 หน่วยกิต ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.25 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.81 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.46 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ผลการประเมิน (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

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 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.25 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

31.47 7 4.50 4.50 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (ระดับปรญิญาตรี) 

16 20 80.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   2.67 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนสิิต       3 3 
ตวับ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนสิิต      2 2 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3.81 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร      3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร   13.33 3  4.44 4.44 
    ประเดน็ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคณุวุฒิปรญิญาเอก  5 5  100 5 
    ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

 2 5  40 3.33 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร  1.8 5 36 5 
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.50 
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  3 
ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 44.94 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.46 

 



      79 

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 - - 
4.25 

(2.1,2.2) 
4.25 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 
2.67 

(3.1,3.2,3.3) 
- - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 
3.81 

(4.1,4.2,4.3) 
- - 3.81 ระดับคุณภาพดี 

5 4 
3 

(5.1) 
3.67 

(5.2,5.3,5.4) 
- 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 
3 

(6.1) 
- 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน    3.46 ระดับคุณภาพดี 

 
 
  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 
องค์ประกอบที่ 2 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจตามกรอบ TQF อยู่ใน
ระดับดีมาก 

หลักสูตรควรเพ่ิมจ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้
บัณฑิตให้มากขึ้น เพ่ือสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตอย่าง
แท้จริง 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
-  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1.การปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 

หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จให้มี
ความชัดเจน จากนั้นก าหนดกระบวนการด าเนินงานให้
สอดคล้อง และเมื่อด าเนินงานเสร็จแล้ว ให้ร่วมกัน
พิจารณาผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพ่ือ
หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

2.การประเมินเพ่ือปรับปรุง/พัฒนา “ระบบการ
พัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21” 

หลักสูตรควรก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เกิดจากการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีความชัดเจน  จากนั้นสร้าง
เครื่องมือที่สามารถประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ แล้วน าผลที่ได้มาพิจารณาร่วมกัน เพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 

องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
และตรงสาขาทุกคน 

หลักสูตรควรสนับสนุน/ส่ง เสริมให้ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ระบบการส่ ง เสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรายบุคคล 

หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์รายบุคคลในระยะ
สั้น/ระยะยาว เพ่ือให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนาตรงตามความต้องการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF หลักสูตรควรก าหนดวิธีการประเมินตามกรอบ TQF ที่
สะท้อนผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง  นอกเหนือจา
การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียนเท่านั้น 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
 

 

องค์ประกอบที่ 6 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

-  
การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
- 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 

 

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

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

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1: ผศ.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: ผศ.ศญาพัฒน์  สุขใส                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: อ.นิสรา  สิรสุนทร                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: อ.นพดล  วิชิตสงคราม                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: อ.อุทุมพร  มาโต                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รววีรรณ งามสันติกุล (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 

 

 

 

 



      83 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

BI101 1/2559 - - 5 13 9 5 1 - - - - - - - - 33 33 
BI191 1/2559 - 4 13 11 3 2 - - - - - - - - - 33 33 
CH100 1/2559 - 4 2 7 10 8 2 - - - - - - - - 33 33 
CH190 1/2559 3 7 11 11 1 - - - - - - - - - - 33 33 
CP111 1/2559 - - - - 1 - 3 - - - - - - - - 4 4 
MA103 1/2559 - 9 1 7 9 - - 1 - - - - - - - 27 26 
MA111 1/2559 6 3 7 3 5 - 1 1 - - - - - - - 26 25 
MA241 1/2559 11 13 3 2 1 1 2 - - - - - - - - 33 33 
MA312 1/2559 1 2 3 4 7 3 1 - - - - - - - - 21 21 
MA323 1/2559 2 1 5 4 6 2 2 - - - - - - - - 22 22 
MA342 1/2559 5 5 7 6 10 1 - - - - - - - - - 34 34 
MA352 1/2559 4 1 1 - 3 - 1 - - - - - - - - 10 10 
MA412 1/2559 3 2 - 5 4 3 6 1 - - - - - - 3 27 23 
MA416 1/2559 5 2 4 2 3 8 3 - - - - - - - - 27 27 
MA418 1/2559 2 - 2 2 2 1 - - - - - - - - - 9 9 
MA419 1/2559 2 2 3 - - - - - - - - - - - - 7 7 
MA432 1/2559 1 1 - 2 - - 1 - - - - - - - - 5 5 
MA471 1/2559 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 
MA480 1/2559 1 1 3 1 1 - - - - - - - - - - 7 7 
MA491 1/2559 24 2 1 - - - - - - - - - - - - 27 27 
PY103 1/2559 - - 1 3 3 5 5 1 - - - - - - 17 35 17 
SCI301 1/2559 1 3 7 8 5 5 4 - - - - - - - - 33 33 
ST261 1/2559 14 3 2 2 - - - - - - - - - - - 21 21 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

ST364 1/2559 4 5 6 1 5 - - - - - - - - - - 21 21 
SWU121 1/2559 - 1 11 13 - - - 1 - - - - - - - 26 25 
SWU141 1/2559 10 10 5 - - - - 1 - - - - - - - 26 25 
SWU151 1/2559 10 8 4 - 2 1 - 1 - - - - - - - 26 25 
SWU252 1/2559 5 17 9 1 1 - - - - - - - - - - 33 33 
SWU371 1/2559 4 9 5 2 1 - - - - - - - - - - 21 21 
CP111 2/2559 3 1 2 6 3 11 2 3 - - - - - - 4 35 28 
MA112 2/2559 5 3 6 2 2 3 4 2 - - - - - - 4 31 25 
MA211 2/2559 5 2 1 3 8 6 6 - - - - - - - 2 33 31 
MA222 2/2559 7 3 6 3 6 3 3 1 - - - - - - 1 33 31 
MA251 2/2559 3 4 3 12 6 2 1 2 - - - - - - - 33 31 
MA281 2/2559 5 4 5 5 5 2 2 - - - - - - - 5 33 28 
MA311 2/2559 5 4 8 4 4 - - - - - - - - - - 25 25 
MA314 2/2559 2 1 3 2 1 - - - - - - - - - - 9 9 
MA322 2/2559 3 2 3 5 4 2 2 - - - - - - - - 21 21 
MA351 2/2559 1 - 2 2 1 - - - - - - - - - - 6 6 
MA412 2/2559 - - - 4 - - - - - - - - - - - 4 4 
MA423 2/2559 2 1 - - 1 - - - - - - - - - - 4 4 
MA424 2/2559 2 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - 6 6 
MA444 2/2559 3 2 7 5 2 - - - - - - - - - - 19 19 
MA461 2/2559 - 1 2 - - - 1 - - - - - - - - 4 4 
MA493 2/2559 23 3 1 - - - - - - - - - - - - 27 27 
PY104 2/2559 1 - - - 5 5 1 1 - - - - - - 5 18 12 
SCI302 2/2559 5 11 4 1 - - - - - - - - - - - 21 21 
ST431 2/2559 6 7 4 5 1 - - - - - - - - - 1 24 23 
ST451 2/2559 12 9 5 5 5 1 - - - - - - - - - 37 37 
SWU111 2/2559 4 9 10 1 - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU122 2/2559 - 2 6 14 2 - - - - - - - - - - 24 24 
SWU143 2/2559 4 8 7 5 - - - - - - - - - - - 24 24 
SWU251 2/2559 3 11 6 4 3 2 3 - - - - - - - - 32 32 
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รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

SWU351 2/2559 1 7 10 3 - - - - - - - - - - - 21 21 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
AC122 การบัญชีชั้นต้น 1/2559   
AC423 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 1/2559   
BU111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1/2559   
BU112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1/2559   
BU352 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 1/2559   
CP214 การโปรแกรมวิชวลเบสิก 1/2559   
CP215 การโปรแกรมเกม 1/2559   
CP241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 1/2559   
CP352 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

1/2559   

CP353 เว็บเทคโนโลยี 1/2559   
CP355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 1/2559   
CP443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

1/2559   

CP445 ระบบคลังข้อมูลและการท า
เหมืองข้อมูล 

1/2559   

CP457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ 1/2559   
CP458 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุ 

1/2559   

CP472 โปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ 1/2559   
MA112 คณิตศาสตร์ 2 1/2559   

น ำมำจำก มคอ 5 แต่ละวชิำ 
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MA211 สมการเชิงอนุพันธ์ 1/2559   
MA222 ทฤษฎีจ านวน 1/2559   
MA251 คณิตศาสตร์ดิสครีต 1/2559   
MA311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เบื้องต้น 

1/2559   

MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 1/2559   
MA322 พีชคณิตนามธรรม 1 1/2559   
MA351 ทฤษฎีกราฟ 1/2559   
MA411 การวิเคราะห์จ านวนจริง
เบื้องต้น 

1/2559   

MA423 พีชคณิตนามธรรม 2 1/2559   
MA424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 1/2559   
MA425 การหาค่าที่เหมาะที่สุด 1/2559   
MA426 ทฤษฎีการควบคุมเชิง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

1/2559   

MA433 เรขาคณิตโพรเจกทีฟ 1/2559   
MA443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

1/2559   

MA444 ประวัติและพัฒนาการของ
คณิตศาสตร์ 

1/2559   

MA461 โทโพโลยีเบื้องต้น 1/2559   
MA482 การวิเคราะห์สมาชิกจ ากัด
เบื้องต้น 

1/2559   

MA483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหล
ขั้นต้น 

1/2559   

MA484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์
ขั้นต้น 

1/2559   

MA493 โครงงานคณิตศาสตร์ 1/2559   
PY104 ฟิสิกส์ 2 1/2559   
PY183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1/2559   
ST321 สถิติคณิตศาสตร์ 1 1/2559   
ST341 การวิเคราะห์การถดถอย 1/2559   
ST344 ประชากรศาสตร์ 1/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ST345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 1/2559   
ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 1/2559   
ST347 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1/2559   
ST365 สถิติส าหรับการเงินและการ
ลงทุน 

1/2559   

ST431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1/2559   
ST441 แผนแบบการทดลอง 1/2559   
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 

1/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
1 

1/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
2 

1/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
1 

1/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
2 

1/2559   

SWU135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 1/2559   
SWU136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 1/2559   
SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 1/2559   
SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 1/2559   
SWU143 พลังงานทางเลือก 1/2559   
SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของ
ธรรมชาติ พลังงาน และจิต 

1/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 1/2559   
SWU354 มนุษย์กับสันติภาพ  
      

1/2559   

SWU355 พุทธธรรม 1/2559   
SWU356 วรรณกรรมและพลังทาง
ปัญญา 

1/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 1/2559   
SWU361 ประวัติศาสตร์และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม 

1/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 1/2559   
SWU363 มนุษย์กับการเมือง 1/2559   
SWU367 กฎหมายทั่วไป 1/2559   
SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1/2559   
SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 1/2559   
SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการชุมชน 

1/2559   

AC122 การบัญชีชั้นต้น 2/2559   
AC423 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 2/2559   
BI101 ชีววิทยา 1 2/2559   
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 2/2559   
BU111 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2/2559   
BU112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2/2559   
BU352 ระบบสารสนเทศเพ่ือธุรกิจ 2/2559   
CH100 เคมีทั่วไป 1 2/2559   
CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 2/2559   
CP212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 2/2559   
CP241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 2/2559   
CP251 การโปรแกรมบนเว็บ 2/2559   
CP317 หลักภาษาโปรแกรม 2/2559   
CP342 ระบบฐานข้อมูล 2/2559   
CP353 เว็บเทคโนโลยี 2/2559   
CP355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 2/2559   
CP431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 

2/2559   

CP443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหาร 

2/2559   

CP472 โปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ 2/2559   
ECS371 การเงินการธนาคาร 2/2559   
MA103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 
2 

2/2559   

MA241 หลักและวิธีการของ
คณิตศาสตร์ 

2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
MA312 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2/2559   
MA323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 2/2559   
MA331 ส ารวจเรขาคณิต 2/2559   
MA352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2/2559   
MA411 การวิเคราะห์จ านวนจริง
เบื้องต้น 

2/2559   

MA416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 2/2559   
MA418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2/2559   
MA419 อนุกรมฟูริเยร์และการประยุกต์ 2/2559   
MA425 การหาค่าที่เหมาะที่สุด 2/2559   
MA426 ทฤษฎีการควบคุมเชิง
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

2/2559   

MA432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 2/2559   
MA433 เรขาคณิตโพรเจกทีฟ 2/2559   
MA443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

2/2559   

MA471 ฝึกงาน 2/2559   
MA480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

2/2559   

MA482 การวิเคราะห์สมาชิกจ ากัด
เบื้องต้น 

2/2559   

MA483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหล
ขัน้ต้น 

2/2559   

MA484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์
ขั้นต้น 

2/2559   

MA491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2/2559   
PY103 ฟิสิกส์ 1 2/2559   
PY183 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 2/2559   
ST261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
เบื้องต้น 

2/2559   

ST322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 2/2559   
ST342 สถิติไม่อิงพาราเมตริก 2/2559   
ST343 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
ST344 ประชากรศาสตร์ 2/2559   
ST346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 2/2559   
ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์ 2/2559   
ST365 สถิติส าหรับการเงินและการ
ลงทุน 

2/2559   

ST441 แผนแบบการทดลอง 2/2559   
ST452 ระเบียบวิธีวิจัย 2/2559   
SWU123 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ 1 

2/2559   

SWU131 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
1 

2/2559   

SWU132 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร 
2 

2/2559   

SWU133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
1 

2/2559   

SWU134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 
2 

2/2559   

SWU136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 2/2559   
SWU137 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 2/2559   
SWU138 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 2 2/2559   
SWU341 วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ กฎของ
ธรรมชาติ พลังงาน และจิต 

2/2559   

SWU352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 2/2559   
SWU355 พุทธธรรม 2/2559   
SWU356 วรรณกรรมและพลังทาง
ปัญญา 

2/2559   

SWU358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2/2559   
SWU361 ประวัติศาสตร์และพลัง
ขับเคลื่อนสังคม 

2/2559   

SWU362 มนุษย์กับอารยธรรม 2/2559   
SWU363 มนุษย์กับการเมือง 2/2559   
SWU364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิ
วัตน์ 

2/2559   
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
SWU367 กฎหมายทั่วไป 2/2559   
SWU372 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2/2559   
SWU373 ภูมิลักษณ์ชุมชน 2/2559   
SWU375 ธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการชุมชน 

2/2559   

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

BI101 ชีววิทยา 1 1/2559    
BI191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1/2559    
CH100 เคมีทั่วไป 1 1/2559    
CH190 ปฎิบัติการเคมีทั่วไป 1 1/2559    
CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1/2559    
MA103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 1/2559    
MA111 คณิตศาสตร์ 1 1/2559    
MA241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 1/2559    
MA312 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1/2559    
MA323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 1/2559    
MA342 ทฤษฎีเซต 1/2559    
MA352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1/2559    
MA412 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน
เบื้องต้น 

1/2559    

MA416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 1/2559    
MA418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 1/2559    
MA419 อนุกรมฟูริเยร์และการประยุกต์ 1/2559    
MA432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 1/2559    
MA471 ฝึกงาน 1/2559    
MA480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 1/2559    
MA491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1/2559    
PY103 ฟิสิกส์ 1 1/2559    
SCI301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
1 

1/2559    

ST261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 1/2559    
ST364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์ 1/2559    
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 1/2559    
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

การสื่อสาร 1 
SWU141 ทักษะการรู้สารสนเทศ 1/2559    
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนา
มนุษย์ 

1/2559    

SWU252 สนุทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 1/2559    
SWU371 ความคิดสร้างสรรค์กับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

1/2559    

CP111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/2559    
MA112 คณิตศาสตร์ 2 2/2559    
MA211 สมการเชิงอนุพันธ์ 2/2559    
MA222 ทฤษฎีจ านวน 2/2559    
MA251 คณิตศาสตร์ดิสครีต 2/2559    
MA281 ความน่าจะเป็นและสถิติ 2/2559    
MA311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 2/2559    
MA314 แคลคูลัสขั้นสูง 2/2559    
MA322 พีชคณิตนามธรรม 1 2/2559    
MA351 ทฤษฎีกราฟ 2/2559    
MA412 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน
เบื้องต้น 

2/2559    

MA423 พีชคณิตนามธรรม 2 2/2559    
MA424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 2/2559    
MA444 ประวัติและพัฒนาการของ
คณิตศาสตร์ 

2/2559    

MA461 โทโพโลยีเบื้องต้น 2/2559    
MA493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2/2559    
PY104 ฟิสิกส์ 2 2/2559    
SCI302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
2 

2/2559    

ST431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2/2559    
ST451 การวิจัยการด าเนินงาน 2/2559    
SWU111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2/2559    
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพ 2/2559    
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

การสื่อสาร 2 
SWU143 พลังงานทางเลือก 2/2559    
SWU251 มนุษย์กับสังคม 2/2559    
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 2/2559    
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม นิสิตส่วนใหญ่มีวินัย ตรงต่อเวลา มี
ความรับผิดชอบ และเคารพใน
กฎระเบียบของสถาบัน แต่มีนิสิตส่วน
น้อยที่ไม่ตรงต่อเวลาและแต่งกายไม่
ถูกระเบียบเท่าที่ควร 

อาจารย์ควรเน้นให้นิสิตแต่งกายให้
ถูกระเบียบ และเข้มงวดเรื่องการเข้า
เรียนให้ตรงต่อเวลา 

ความรู้ นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์และหลักการทาง
คณิตศาสตร์  และสามารถท า
โครงงานคณิตศาสตร์ได้ 

อาจารย์ผู้สอนแนะน าแนวทาง และ
แหล่งในการสืบค้นข้อมูลนอกชั้น
เรียน 

ทักษะทางปัญญา นิสิตส่วนใหญ่สามารถคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์โดยใช้กระบวนการ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งสามารถ
แก้ปัญหาได้ โดยมีการเรียนรู้แตกต่าง
กันตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

เพ่ิมประสบการณ์ให้นิสิตได้แก้ปัญหา
ในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้
มากขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

นิสิตส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบดี 
และมีความเป็นผู้น า มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี แต่มีนิสิต
ส่วนน้อยที่ยังมีปัญหา 

เพ่ิมกิจกรรมกลุ่มมากข้ึนเพ่ือเพ่ิม
ทักษะและความรับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

นิสิตทุกคนมีทักษะวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขอยู่ในระดับดี สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น

อาจารย์ควรเน้นให้นิสิตฝึกอ่านต ารา 
และวารสารภาษาอังกฤษให้มาก 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

และเก็บรวบรวมข้อมูลได้ดี แต่ส่วน
ใหญม่ีจุดอ่อนในด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  31 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  7 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ  31.47 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน  22.58 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  16 คน   
6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด  31 คน   
7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   80.00 ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเตม็ 5 
4   คะแนน   

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

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 
10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   
11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

13 จ านวนวารสารทางวิชาการที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแตส่ถาบันน าเสนอสภาอนุมตัิ
ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

16 จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับชาตติามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

18 จ านวนบทความที่ตีพมิพ์ในวรสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับชาต ิ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน  ช้ิน   
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สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   
24 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
25 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/นานาชาต ิ(1.00)  ช้ิน   
26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   
27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวจิัยฉบบัสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบนัเพื่ออนมุัติวารสารเหล่านีต้ามประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)      
34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ทีย่อมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)   ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

ระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 
  ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)   ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
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46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
3.33 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  2 ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

57 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไม่อยูใ่น
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

58 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ไมอ่ยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่านี ้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   
59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

62 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   

63 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ช้ิน   
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64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

 1 ช้ิน   

67 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธบิัตร (1.00)   ช้ิน   
69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
70 จ านวนผลงานวิจัยทีห่น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)   ช้ิน   
71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  1.8 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   
80 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ช้ิน   
81 งานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดบัภูมภิาคอาเซียน/นานาชาต ิ(1.00)   ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   
 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวน

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
  ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร   ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
4.10 คะแนน  
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