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บทสรปุผูบ้ริหาร 
 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการดาํเนินงานในปีการศกึษา 2559 ไดม้าตรฐานตามมาตรฐาน
การศกึษาระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและมรีะดบัคุณภาพอยูใ่นระดบัดี (3.22 คะแนน) ตามเกณฑก์าร
ประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 6 องคป์ระกอบ (11 ตวับง่ชี)้  โดยองคป์ระกอบที ่1 (ตวับง่ชีท้ี ่
1.1) หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์“ผา่น” ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร  

มจีาํนวน 2 องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัด ี (องคป์ระกอบที ่5, 6 )  
มจีาํนวน 2  องคป์ระกอบ อยูใ่นระดบัปานกลาง (องคป์ระกอบที ่3, 4 )  
และมจีาํนวน 1  องคป์ระกอบ ไมป่ระเมนิ (องคป์ระกอบที ่2 )  
 

สรปุผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 N/A N/A (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 3 3 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 4 2.79 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 5 3.5 ดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบท่ี 6 4 ดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งช้ี 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.22 ดี (11 ตัวบ่งช้ี) 

โดยมีประเดน็เร่งด่วนท่ีควรพฒันาและปรบัปรงุ ดงัน้ี 

1. หลกัสตูรควรจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรในเชงิรุก เชน่ จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ใหบุ้คลากรสายคณิตศาสตรศกึษามคีวามรูแ้ละความเขา้ใจการเรยีนในระดบัปรญิญาเอก 

2. หลกัสตูรควรมแีผนและแนวทางในการผลกัดนัใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเขา้สูต่าํแหน่ง
ทางวชิาการ 
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คาํนํา 
ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไดเ้ปิด 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ขึน้ในปี พ.ศ. 2535 ซึง่ถอืไดว้่าเป็น
หลกัสตูรแรกในดา้นน้ีของประเทศไทย โดยมุง่เน้นผลติดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา  
ทีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูออกไปเป็นผูนํ้าทางคณติศาสตรศกึษาทีม่สีมรรถภาพในการวจิยั  
การพฒันาหลกัสตูร รวมทัง้ใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศกึษาได ้

ในการน้ี หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา ไดด้าํเนินการเปิดรบั
นิสติอยา่งต่อเน่ืองและไดป้รบัปรงุหลกัสตูรใหเ้หมาะสมกบัความกา้วหน้าของวทิยาการดา้นน้ีในปี พ.ศ. 
2548  ต่อมาเพือ่ใหก้ารจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในอนาคตและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2552  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา จงึได้
ปรบัปรุงอกีครัง้ในปีการศกึษา 2555  และเน่ืองจากมขีอ้จาํกดัเกีย่วกบัจาํนวนบุคคลากรดา้นคณิตศาสตร
ศกึษาจงึทาํใหภ้าควชิาคณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามจาํเป็นตอ้ง
ปรบัสาขาวิชาของหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เป็นหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มผีลการดาํเนินงาน ตามมาตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ ดงัปรากฏรายละเอยีดในรายงานการประเมนิตนเอง ประจาํปีการศกึษา 2559 ฉบบัน้ี  
 
 

อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภรณ์ 
ประธานหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

วนัที ่1 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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สารบญั 
 
บทสรปุผูบ้ริหาร  
คาํนํา  
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หมวดท่ี 1  

การกาํกบัมาตรฐาน 

ช่ือหลกัสตูร 

ภาษาไทย  ชือ่เตม็ : การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
      ชือ่ยอ่  :  กศ.ด. (คณติศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ :  Doctor of Education Program in Mathematics 
     ชือ่ยอ่  :  Ed.D. (Mathematics) 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

รหสัหลกัสตูร 

25480091108812 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   

เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูและมคุีณลกัษณะดงัน้ี 
1.  เป็นผูนํ้าทีม่คุีณธรรมจรยิธรรมดา้นการวจิยัสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรศกึษา และสามารถ

นําผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 
2.  เป็นผูนํ้าทางดา้นการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม

และการพฒันาประเทศ  
3. เป็นผูนํ้าทางดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์สามารถใหค้าํแนะนําและเป็นตวัแบบการ

จดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพ 

รายช่ืออาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ข้อมลูปัจจบุนั) 

(ตวับง่ชีท้ี ่1.1เกณฑข์อ้ 1  ขอ้ 2  และขอ้ 3) 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ปีการศึกษา 2558 
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

ปีการศึกษา 2559 
คณุวฒิุการศึกษา สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

1.* อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  
จนัทจ์ารภุรณ์ 

คงเดมิ 
 

วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 2535 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2538 
กศ.ด. (คณติศาสตรศกึษา), 
2548 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2.* อาจารย ์ดร. ขวญั   
เพยีซา้ย 

คงเดมิ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 2544 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์,  2547 
กศ.ด. (คณติศาสตรศกึษา), 
2553 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ปีการศึกษา 2558 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
ปีการศึกษา 2559 

คณุวฒิุการศึกษา สถาบนัท่ีสาํเรจ็การศึกษา 

3.* อาจารย ์ดร. สกุญัญา  
หะยสีาและ 
 

** อาจารย ์ดร. ญานิน   
กองทพิย ์

ค.บ. (คณิตศาสตร)์, 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2543 
ปร.ด. (คณติศาสตรศกึษา) 
2555 

วทิยาลยัครพูระนครศรอียุธยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

4. อาจารย ์ดร. สายณัห ์ 
โสธะโร 

คงเดมิ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 2534 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2537 
Ph.D. (Mathematics), 
2550 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
Curtin University of 
Teachnology 

5. อาจารย ์ดร. ณหทยั   
ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

คงเดมิ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, 2546 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2549 
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, 2554 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

หมายเหตุ *  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
  ** อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร ทีป่รบัปรุงตาม สมอ.08 ทีข่ออนุมตั ิ…. 

(D.Ed.Math_59_1.1_2 และ D.Ed.Math_59_1.1_3) 
 

รายช่ือและคณุสมบติัอาจารยผ์ูส้อน 

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 4) 

ลาํดบั 
ช่ือ – นามสกลุ 

(ระบตุาํแหน่งทางวิชาการ) 

คณุวฒิุ () มี
ประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 
 

มี
ประสบการณ์
ด้านการวิจยั

() 
(ไม่เป็นส่วนหน่ึงของ

ปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ศาสตราจารยด์ร. ณรงค ์ ป ัน้น่ิม     
2 ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. เรอืงวรนิท ์  

อนิทรวงษ์ สราญรกัษ์สกุล 
    

3 อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์     
4 อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย      
5 อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ      
6 อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร     
7 อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์     

(D.Ed.Math_59_1.1_4) 
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คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลกั 

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 5) 
ในปีการศกึษา 2559 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

ยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ แต่มนิีสติจาํนวน 6 คน ยืน่สอบหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์และสอบผา่นเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ซึง่คาดวา่จะยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ในปีการศกึษา 2560  ช่วงเดอืนสงิหาคม – 
กนัยายน พ.ศ. 2560  

คณุสมบติัอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม 

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 6) 
ในปีการศกึษา 2559 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

ยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ แต่มนิีสติจาํนวน 6 คน ยืน่สอบหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์และสอบผา่นเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  ซึง่คาดวา่จะยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ในปีการศกึษา 2560  ช่วงเดอืนสงิหาคม – 
กนัยายน พ.ศ. 2560  

คณุสมบติัของอาจารยผ์ูส้อบปริญญานิพนธ ์

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 7) 
ในปีการศกึษา 2559 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

ยืน่สอบปรญิญานิพนธ ์  

การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้าํเรจ็การศึกษา 

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 8) 
ในปีการศกึษา 2559 ไม่มีการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานของผูส้าํเรจ็การศกึษา 

 

ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 9) 
อาจารยป์ระจําของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์แต่ละคนทาํหน้าที่

เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธใ์หก้บันิสติไดไ้ม่เกิน 5 คน 

  



หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์     หน้า  9 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
มีผลงานวิจยัอย่างต่อเน่ืองและสมํา่เสมอ  

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 10) 
ในปีการศกึษา 2559 ไม่มีนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ยืน่สอบ

เคา้โครงปรญิญานิพนธ ์ 

การปรบัปรงุหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ีกาํหนด 

(ตวับง่ชี ้1.1 เกณฑข์อ้ 11) 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์เริม่ใชใ้นภาคปลาย ปีการศกึษา 2555 

และจะครบรอบการปรบัปรุงในปี พ.ศ. 2560  ดงันัน้ในปีการศกึษา 2559 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดว้างแผนการปรบัปรุงหลกัสตูรไปบางสว่นแลว้ ดงันี้  

(1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2561) เพือ่ทาํหน้าทีจ่ดัทาํร่างของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามคีวามครอบคลุม ความ
ชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  โดยมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) อยูใ่นคณะกรรมการน้ีดว้ย  ซึง่ประธาน
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดด้าํเนินการขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการน้ีไปแลว้ 

 (2) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันาหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามคีวามครอบคลมุ ความ
ชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  โดยมผีูท้รงคณุวุฒภิายนอกสถาบนั สาขา
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา อยา่งน้อย 2 คน ทาํหน้าทีว่พิากษ์หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามคีวาม
ครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อยูใ่นคณะกรรมการน้ีดว้ย  
ซึง่ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดด้ําเนินการขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการน้ีไปแลว้ 

(3) กาํหนดใหด้าํเนินปรบัปรุงหลกัสตูรใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 เพือ่
เปิดรบันิสติใหมใ่นปีการศกึษา 2561   

ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ช้ีท่ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูร 

ผลการประเมนิตวับง่ชีท้ี ่1.1 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์“ผา่น”
ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ.
2552 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_1.1_1 เลม่หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) (มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ  
D.Ed.Math_59_1.1_2 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยป์ระจาํ (หมวดวชิาเอก)  

(รายงานคุณวุฒกิารศกึษาและตาํแหน่งทางวชิาการ) 
D.Ed.Math_59_1.1_3 ขอ้มลูรายบุคคลของอาจารยผ์ูส้อน 

(รายงานคุณวุฒกิารศกึษาและตาํแหน่งทางวชิาการ) 
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หมวดท่ี2 

บณัฑิตและนิสิต 

คณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (ตวับง่ช้ีท่ี 2.1) 

เน่ืองจากไม่มีผู้สาํเรจ็การศึกษาในปีการศึกษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์จงึไม่มีการสาํรวจคณุภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษาทีค่รอบคลุมตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ5 ดา้น คอื (1) ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  (2) ดา้นความรู ้ (3) 
ดา้นทกัษะทางปญัญา  (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  และ (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ข้อมลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ตามที ่หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็การศกึษาในปี
การศกึษา 2558  จงึไม่มีขอ้มลูประกอบการคาํนวณคณุภาพของบณัฑติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 

ลาํดบั
ท่ี 

ข้อมลูพื้นฐานประกอบตวับง่ช้ี หน่วยวดั รวม 

คณุภาพของบณัฑิตปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลีย่ N/A 

1 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทัง้หมด คน N/A 
2 จาํนวนผูส้าํเรจ็การศกึษาทีไ่ดร้บัการประเมนิคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
คน N/A 

3 ผลการประเมนิจากความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ คะแนน N/A 
 (1) ดา้นคุณธรรมจรยิธรรม คะแนน N/A 
 (2) ดา้นความรู ้ คะแนน N/A 
 (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา คะแนน N/A 
 (4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคล คะแนน N/A 
 (5) ดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใช ้ คะแนน N/A 
4 ผูต้อบแบบประเมนิความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ตี่อผูส้าํเรจ็

การศกึษา 
รอ้ยละ N/A 
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การวิเคราะหผ์ลท่ีได้ 

ในปีการศกึษา 2558 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา  และไม่มีการสาํรวจคณุภาพของบณัฑติทีจ่บการศกึษาทีค่รอบคลุมตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตทิัง้ 5 ดา้น จงึไม่มีการวเิคราะหผ์ลทีไ่ด ้

ผลงานของนิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระดบัปริญญาเอกท่ีได้รบัการตีพิมพห์รือ
เผยแพร่  (ตวับง่ช้ีท่ี 2.2) 

ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มีผูส้าํเรจ็
การศกึษา และไม่มีผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอื
เผยแพร่  จงึไม่มีผลรวมถ่วงน้ําหนกัของผลงานทีต่พีมิพห์รอืเผยแพรข่องนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษา
ระดบัปรญิญาเอก 

 

การรบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.1) 

 การรบันิสิต    

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
เป็นหลกัสตูรปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติทีเ่น้นการวจิยั แบบที ่2.1 โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่ ี
คณุภาพและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ 

ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า สาขาวชิา
คณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา  และมคุีณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2554 หมวดที ่3 ขอ้ที ่17  
และมปีระสบการณ์ในการทาํปรญิญานิพนธห์รอืมผีลงานวจิยัทางคณิตศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษาใน
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติ ไมน้่อยกว่า 12 หน่วยกติ 

จากการสะทอ้นผลการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคณุภาพการศกึษา
ภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  ตลอดจนมีการเปล่ียนแปลงขัน้ตอนการรบัสมคัรสอบ
คดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา ทกุสาขาวิชา ในภาคต้น ประจาํปีการศึกษา 2559  ของ
บณัฑิตวิทยาลยั ท่ีกาํหนดให้จดัสอบข้อเขียนภาษาองักฤษทัว่ไปในช่วงเช้า และสอบข้อเขียน
วิชาเฉพาะสาขาในช่วงบ่ายของวนัเดียวกนั  แล้วกาํหนดให้จดัสอบสมัภาษณ์วิชาการในวนั
ถดัไป  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกใน
การรบันิสติ” ในปีการศกึษา 2559  ขึน้ใหม ่ดงัแผนผงั  
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กําหนดเปา้หมายของการรับนิสิต จํานวนรับนสิิตและคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นสิิต
โดยอ้างอิงข้อมูลจาก รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  / ภาระงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานพินธ์

และ รายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดคุณสมบัติและขออนมัุติแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ

และสอบสัมภาษณวิ์ชาการ

3. บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศเปดิรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเปน็นิสิต

4. บัณฑิตวิทยาลัย
จัดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป ข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา

และสอบสัมภาษณเ์ชิงวิชาการ

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและตัดสินผลการสอบคัดเลือกเข้าเปน็นิสิต

แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

6. บัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเปน็นสิิต (แบบไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ)     

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบจํานวนนิสิต และพิจารณาความต้องการรับนิสิตตามแผนการรับ

BAC

ไม่ตอ้งการตอ้งการ

ต้องการ
จํานวนนิสิตตามแผนการรับ

หรือไม่

D
 

แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ 
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8. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สะท้อนปัญหาและตัดสินใจเลือกแนวทางการรับสมัครนิสิตเพ่ิม

เพ่ือให้มีจํานวนนสิิตเปน็ไปตามแผนการรับ

10. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการรับนิสิตและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการรับนสิิต
เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการรับนสิิต ในปกีารศึกษาถัดไป

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เปรียบเทียบ จํานวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเปน็นิสิต และจํานวนนิสิตท่ีลงทะเรียนเรียน

จํานวนนิสิตตามแผนการรับ ต้ังแต่ปกีารศึกษา 2556 – 2558 
สะท้อนปัญหาและหาแนวทางแก้ปัญหา

แล้วนาํเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการรับนสิิต สําหรับปกีารศึกษาถัดไป

11. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการรับนสิิตและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการรับนิสิต

ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์

DA BC

ประกาศเปดิรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าเปน็นสิิตรอบถัดไป

ผ่านข้ันตอนการสอบคัดเลือกของบัณฑิตวิทยาลัย

เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการผลิตบัณฑิต
ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กับหนว่ยงานอื่น (ถ้ามี)

 

แผนผงั 3.1(1)  ระบบและกลไกในการรบันิสติ (ต่อ)  
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)    มกีารดาํเนินงานตาม “ระบบและกลไกในการรบันิสิตท่ีได้ปรบัปรงุ/พฒันา
กระบวนการและใช้ในปีการศึกษา 2559”  โดยมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสิต จาํนวนรบันิสิตและคณุสมบติัของผูมี้สิทธ์ิสมคัร
สอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 

เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการรบันิสติ  จาํนวนรบันิสติและ
คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก รายละเอยีดของหลกัสตูร  
(มคอ.2) / ภาระงานของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์  และรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
(มคอ.7) ของปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  กาํหนดใหม้กีารรบันิสติ จาํนวน 5 คน  โดยคณุสมบตัิ
ของผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติใหเ้ป็นไปตามทีร่ะบุในรายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2)
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง จาํนวนรบั
นิสติและคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559 สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศรบัสมคัร คดั
กรองและจดัสอบคดัเลอืก  (D.Ed.Math_59_3.1_1)   

2. กาํหนดคณุสมบติัและขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการออกข้อสอบ  ตรวจข้อสอบ  
และสอบสมัภาษณ์วิชาการ 

เมือ่วนัที ่5 มกราคม  พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคณุสมบตัขิองคณะกรรมการออกขอ้สอบ 
ตรวจขอ้สอบและสอบสมัภาษณ์วชิาการผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหค้ณะกรรมการออกและตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตอ้งมคีณุวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณิตศาสตร
ศกึษาหรอืคณติศาสตร ์ และมคีวามเชีย่วชาญในเนื้อหาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ  

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการออกขอ้สอบและตรวจขอ้สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  มจีาํนวน 5 คน ไดแ้ก่  
(1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  (2)  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร  (3)  อาจารย ์ดร. เสรมิศร ี 
ไทยแท ้ (4)  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. เรอืงวรนิท ์ อนิทรวงษ์ สราญรกัษ์สกุล  และ  (5)  อาจารย ์ดร. สุ
กญัญา  หะยสีาและ 
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3) กาํหนดใหค้ณะกรรมการสอบสมัภาษณ์วชิาการผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตอ้งมคีณุวฒุริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณิต
ศาสตรศกึษาหรอืคณิตศาสตร ์และมคีวามเชีย่วชาญในสาขาวชิาทีจ่ดัทาํขอ้สอบ   

4) กาํหนดใหค้ณะกรรมการสมัภาษณ์วชิาการผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  มจีาํนวน 2 คน  ไดแ้ก่ (1)  
อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  (2) อาจารย ์ดร.ขวญั เพยีซา้ย  

5) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบและสอบสมัภาษณ์วชิาการ  
ระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติ ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัิ
แต่งตัง้ (D.Ed.Math_59_3.1_2) 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฝา่ยสนบัสนุนการสอบและตดัสนิ
ผลระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_59_3.1_3) 

3. ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต (แบบไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพ) 
เมือ่วนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2559 บณัฑติวทิยาลยั ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(แบบไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพี) ในภาค
ตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2559  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th   

กาํหนดการเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่1) 
ประจาํปีการศกึษา 2559  มดีงัน้ี 

วนั เดือน ปี รายการ 
11 มกราคม ถงึ 5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 09.00 - 11.00 น.  สอบภาษาองักฤษทัว่ไป 

13.00 – 16.00 น.  สอบขอ้เขยีน 
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
 6  มนีาคม พ.ศ. 2559 ประกาศผลการสอบ 
12 มนีาคม พ.ศ. 2559 รายงานตวัเขา้เป็นนิสติ 
(D.Ed.Math_59_3.1_4)  

 
เน่ืองจากผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่1) ประจาํปี

การศกึษา 2559 ของทุกหลกัสตูรมจีาํนวนน้อยมาก  บณัฑติวทิยาลยัจงึประกาศเปิดรบัสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่2) ประจาํปีการศกึษา 2559  โดยใหผู้ส้มคัร
สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่1) ประจาํปีการศกึษา 2559 ของทุก
หลกัสตูรมาสอบพรอ้มกบัผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่2)  
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กาํหนดการเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่2) 
ประจาํปีการศกึษา 2559  มดีงัน้ี 

วนั เดือน ปี รายการ 
7 มนีาคม ถงึ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
30  เมษายน พ.ศ. 2559   09.00 - 11.00 น.  สอบภาษาองักฤษทัว่ไป 
 13.00 – 16.00 น.  สอบขอ้เขยีน 
1  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ประกาศผลการสอบขัน้ที ่2 
21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 รายงานตวัเขา้เป็นนิสติ 
(D.Ed.Math_59_3.1_5)  

4. จดัสอบข้อเขียนภาษาองักฤษทัว่ไป ข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา  และสอบสมัภาษณ์
เชิงวิชาการ 

ในวนัที ่ 30  เมษายน พ.ศ. 2559  บณัฑติวทิยาลยั จดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป  
เวลา 9.00 – 11.00 น.  และจดัสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา ในวนัที ่30  เมษายน พ.ศ. 2559   
เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอ้งสอบตามทีก่าํหนด  

ในวนัที ่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2559  บณัฑติวทิยาลยั จดัสอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ เวลา 
09.00 – 12.00 น. ณ หอ้งสอบตามทีก่าํหนด 

5. พิจารณาและตดัสินผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต  แล้วส่งรายช่ือผูส้อบผา่นการ
คดัเลือกเข้าเป็นนิสิต ไปยงับณัฑิตวิทยาลยั 

เมือ่วนัที ่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเกณฑแ์ละตดัสนิผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ
หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(แบบไม่ขอรบัใบประกอบวชิาชพี)  ในภาคตน้ 
(รอบ 1) และ (รอบ 2) ประจาํปีการศกึษา 2559 สาํหรบับุคคลทัว่ไป  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ผูส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ในภาคตน้ (รอบ 1) และ (รอบ 2)  ประจาํปีการศกึษา 2559  มจีาํนวน 1 คนเท่านัน้  

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ ผลการสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ในภาคตน้ (รอบ 1) และ 
(รอบ 2) ประจาํปีการศกึษา 2559  สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ประกาศผลการสอบคดัเลอืกทาง
อนิเตอรเ์น็ต  (D.Ed.Math_59_3.1_6)  

6. ประกาศผลการสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 
เมือ่วนัที ่15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  บณัฑติวทิยาลยั  ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็น

นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในภาคตน้ (รอบ 1) และ (รอบ 2) ประจาํปี
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การศกึษา 2559  ทางอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ http://admission.swu.ac.th  
(D.Ed.Math_59_3.1_7) 

7. ตรวจสอบจาํนวนนิสิต และพิจารณาความต้องการรบันิสิตตามแผนการรบั 
เมือ่วนัที ่16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาจาํนวนผูส้อบผา่นการคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
จาํนวนนิสติตามแผนการรบั และความตอ้งการรบัสมคัรนิสติเพิม่เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแผนการรบั  ซึง่มตทิี่
ประชุม มดีงัน้ี 

1) ไม่ตอ้งประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์เพิม่เตมิ  เน่ืองจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมภีาระงานมากแลว้ในการดแูลและ
เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์สาํหรบันิสติปจัจุบนั จาํนวน 8 คน (เขา้เรยีนปีการศกึษา 2556-
2558) และนิสติใหม ่จาํนวน 1 คน (เขา้เรยีนปีการศกึษา 2559)  ถา้เปิดรบันิสติเพิม่ อาจมผีลกระทบต่อ
การดแูลและเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ของนิสติทีเ่พิม่มานัน้ 

2) กาํหนดใหเ้พิม่จาํนวนรอบในการเปิดรบัสมคัรนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์อยา่งน้อย  2 รอบ ในปีการศกึษา 2560   

3)  มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้ในทีป่ระชุมบณัฑติวทิยาลยั 
เพิม่จาํนวนรอบในการเปิดรบัสมคัรนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์อยา่ง
น้อย 2 รอบ ในปีการศกึษา 2560  (D.Ed.Math_59_3.1_8) 

ผลการดาํเนินการ  ในปีการศกึษา 2560  บณัฑติวทิยาลยัประกาศเปิดรบัสมคัรนิสติ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ จาํนวน 3 รอบ   

8. สะท้อนปัญหาและตดัสินใจเลือกแนวทางการรบัสมคัรนิสิตเพ่ิม เพ่ือให้มีจาํนวนนิสิต
เป็นไปตามแผนการรบั 

ไมม่กีารดาํเนินการ เพราะไมไ่ดป้ระกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์เพิม่เตมิ 

9. สะท้อนผลการรบันิสิตและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสิต  
สาํหรบัปีการศึกษาถดัไป  

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ประชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการรบันิสติและหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไก
ในการรบันิสติ สาํหรบัปีการศกึษา 2560  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) จากสถติกิารรบันิสติ ตัง้แตปี่การศกึษา 2556 – 2558  จาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน 
มน้ีอยกวา่ จาํนวนรบันิสติตามแผนการรบั นัน้ อาจมาจากสาเหตุ ตอ่ไปน้ี 
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1.1)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติ มคีวามรูพ้ ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิา
คณิตศาสตรศกึษาไมไ่ด ้ 

1.2)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษา
มหาบณัฑติ มคีวามรูพ้ ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวด
วชิาคณติศาสตรไ์มไ่ด ้

1.3)  ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการอ่าน 
ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด ้ 

2) แนวทางการปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบันิสติ สาํหรบัปีการศกึษา 2559 ดงัน้ี  
2.1)  บณัฑติควรจดัสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษ และสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ  

แยกกนัคนละวนั และควรจดัสอบในช่วงเช้า เพือ่เอือ้ใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทาํ
ขอ้สอบไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ 

2.2)  เปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์อยา่งน้อย 2 รอบ ในปีการศกึษา 2560  

2.3)  กาํหนดใหผู้ส้มคัรรบัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษ
ทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาเอกทางการศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)  สามารถยืน่คะแนนสอบภาษาองักฤษตามเกณฑท์ีโ่ครงการ 
สควค. กาํหนดได ้จนถงึวนัสอบสมัภาษณ์วชิาการ  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้ขอ้เสนอในทีป่ระชุมบณัฑติ
วทิยาลยั เกีย่วกบั “แนวทางการปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2559 ของ
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร”์ (D.Ed.Math_59_3.1_9) 

ผลสืบเน่ือง  จากการแจง้ขอ้เสนอในทีป่ระชุมบณัฑติวทิยาลยั เกีย่วกบั “แนวทางการ
ปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2560 ของหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร”์สง่ผลให ้ 

1) มกีารเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์จาํนวน 3 รอบ  

3) มกีารปรบัระเบยีบในการสอบ โดยใหผู้ท้ีส่อบขอ้เขยีน สามารถสอบสมัภาษณ์วชิาการ
ทุกคนในวนัถดัไป (D.Ed.Math_59_3.1_10) 

10. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอผลการรบันิสติ และแนวทางการ
ปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบันิสติ เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการรบันิสติ ในปีการศกึษา 2560  
(D.Ed.Math_59_3.1_11) 
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11. นําเสนอผลการตรวจสอบจาํนวนนิสิตตามแผนและแนวทางการปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการรบันิสิตต่อท่ีประชมุภาควิชาคณิตศาสตรเ์พ่ือนําข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชมุคณะ
วิทยาศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์นําเสนอผล
การรบันิสติ และแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ ตอ่ทีป่ระชุมภาควชิาคณิตศาสตร ์ 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
เป็นหลกัสตูรปรญิญาการศกึษาดษุฎบีณัฑติทีเ่น้นการวจิยั แบบที ่2.1 โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่ ี
คณุภาพและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ  โดยทีผู่เ้ขา้
ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเทา่ สาขาวชิาคณติศาสตรห์รอื
คณิตศาสตรศกึษา และมีประสบการณ์ในการทาํปริญญานิพนธห์รือมีผลงานวิจยัทางคณิตศาสตร์
หรือคณิตศาสตรศึกษาในระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต   ซึง่ในบรรดานิสติ
เหลา่นัน้  มนิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางวทิยาศาสตรมหาบณัฑติบางคนทีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานทางดา้น
การศกึษาไมเ่พยีงพอ  ในทาํนองเดยีวกนัมนิีสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการศกึษามหาบณัฑติบางคนทีม่ี
ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  นอกจากนัน้ มนิีสติบางคนทีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานและทกัษะ
ในการอ่าน ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอเช่นกนั  เพือ่ใหนิ้สติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้น
การศกึษา  ความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตร ์ และความรูพ้ ืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษทีเ่พยีงพอ จงึ
จาํเป็นตอ้งเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาใหนิ้สติเหล่านัน้  

จากการสะทอ้นผลการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาในปีการศกึษา 2558 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูรในปีการศกึษา 2558  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่
ปรบั “ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ของปีการศกึษา 2559”   โดยใหม้ ี“การ
จดัโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชา
คณิตศาสตร”์  ด้านภาษาองักฤษ  เพ่ิมเติมอีกด้าน นอกเหนือจากดา้นความรูท้างคณิตศาสตร ์และ
ความรูท้างการศกึษา ทีไ่ดด้าํเนินในปีการศกึษา 2558   ดงัแผนผงั  
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2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติจัด โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร์

เพ่ือปรับพ้ืนความรู้ทางคณติศาสตร์ ความรู้ทางการศกึษา และภาษาอังกฤษ ของนสิิต ก่อนเปดิภาคเรียน

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา และกําหนดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก คะแนนสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา
คะแนนสอบสัมภาษณเ์ชิงวิชาการ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) 

และรายงานผลการดําเนนิงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจของนสิิต

และหาแนวทางปรับปรุงระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา

3. นิสิต
เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และทําแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอ่โครงการ

และระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7

โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางในการปรับปรุง
ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา ในปกีารศึกษาถัดไป

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรับปรุงระบบและกลไก
ในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา ต่อท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์

 

แผนผงั 3.1(2)  ระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา  
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา  และมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี    

1. พิจารณาความพร้อมของนิสิตและกาํหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา   

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาความพรอ้มของนิสติก่อนเขา้ศกึษา โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากคะแนนสอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษทัว่ไป  คะแนนสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา และคะแนน
สอบสมัภาษณ์เชงิวชิาการ  ใบรายงานผลการเรยีน (Transcript)  ตลอดจนพจิารณาการสะทอ้นผลการ
เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา ในปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในระดบั
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  แลว้รว่มกนักาํหนดกจิกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติทีม่คีวามรูพ้ ืน้ฐานทางดา้นการศกึษา ดา้นคณิตศาสตร ์และ/หรอื ดา้นภาษาองักฤษ ไมเ่พยีงพอ  
ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร”์  ก่อนเปิดภาคเรยีน อยา่งน้อย 1 สปัดาห ์ โดยมคีณาจารยใ์น
หลกัสตูรฯ รว่มกนัเป็นวทิยากร  และมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพื่อใหนิ้สติชัน้ปีที ่1 ของหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเบือ้งตน้เกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  
แนวคดิคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  และหลกัการอา่น ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษ ก่อนเขา้ศกึษา ใน
ภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  และ (2) เพือ่ใหนิ้สติชัน้ปีที ่2-4 ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดท้บทวน/เพิม่พนู
ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  แนวคดิ
คณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  และหลกัการอ่าน ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษ  ก่อนเขา้ศกึษา ในภาค
ตน้ ปีการศกึษา 2559   

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 
2559”  และดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาฯ  

3) ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  
นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_59_3.1_12) 
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2. ขออนุมติัจดั โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559”  ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตั ิ“โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559” ผา่นภาควชิาคณติศาสตร ์ สง่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์ 
(D.Ed.Math_59_3.1_13) 

3. เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และทาํแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อโครงการ และระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประชาสมัพนัธ ์
ใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการเตรยีม
ความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษาดงักลา่ว 

วนัที ่8-10  สงิหาคม พ.ศ. 2559  เวลา 9.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2559”  โดยมนิีสติใหมข่องหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ จาํนวน 9 คน  นิสติใหมข่องหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 1 คน  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
เขา้รว่มโครงการ  นอกจากนัน้ยงัมนิีสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ เขา้รว่มโครงการดว้ย 

ภายหลงัสิน้สุดโครงการ วนัที ่10  สงิหาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดใ้หนิ้สติและอาจารยท์ีเ่ขา้รว่มโครงการทาํ “แบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559”  (D.Ed.Math_59_3.1_14) 

4.  ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและหาแนวทางปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559”  พบวา่  นิสติ (ทัง้นิสติใหมแ่ละนิสติ
ปจัจุบนั) มคีวามพงึพอใจต่อโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป   

เมือ่วนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อโครงการ
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เตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ประจาํปี
การศกึษา 2559  ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  
ตลอดจนหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2560 
ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร ์ อยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2560  โดยอาจจดัเป็น 2 ชว่ง คอื  
ก่อนเปิดเรยีนภาคตน้และก่อนเปิดเรยีนภาคปลาย  โดยทีภ่าคตน้อาจเป็นการเตรยีมความพรอ้มใน
การศกึษาใหก้บันิสติ  และภาคปลายเป็นการศกึษาเรยีนรูร้ว่มกนัดา้นวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 
ระหว่างนิสติและอาจารยผ์ูส้อนหรอือาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความเหมาะสม 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนตรวจสอบความรูพ้ ืน้ฐานหรอืปรบัความรูพ้ ืน้ฐานของนิสติ
ก่อนเรยีน ต่อไปอกีในปีการศกึษา 2560  (D.Ed.Math_59_3.1_15) 

ผลสืบเนือง  ในปีการศกึษา 2560 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดด้าํเนินการขออนุมตัจิดั “โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2560” ในวนัที ่9-11  สงิหาคม พ.ศ. 
2559  เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ หอ้ง19-912 คณะวทิยาศาสตร ์ เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ในปีการศกึษา 2559  (D.Ed.Math_59_3.1_16) 

6. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
เตรียมความพร้อมก่อนศึกษา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรนํ์าเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการเตรยีมความพรอ้มก่อนศกึษา ใน
ปีการศกึษา 2560 ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณิตศาสตร ์ 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกาํหนด

เป้าหมายของการรบันิสติ : จาํนวนรบันิสติและคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธิ ์
สมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559   (เมือ่วนัที ่9 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558)   

D.Ed.Math_59_3.1_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกําหนด
คณุสมบตัแิละเลอืกคณะกรรมการออกขอ้สอบ ตรวจขอ้สอบและสอบ
สมัภาษณ์ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559   
สาํหรบับุคคลทัว่ไป  (เมื่อวนัที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.1_3 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ 
ฝา่ยสนบัสนุนการสอบและตดัสนิผลระดบับณัฑติศกึษา ในภาคตน้  
ประจาํปีการศกึษา 2559   

D.Ed.Math_59_3.1_4 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ในภาคตน้ (รอบ 1) ประจาํปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_3.1_5 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
ในภาคตน้ (รอบ 2) ประจาํปีการศกึษา 2559   

D.Ed.Math_59_3.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การตดัสนิผล 
การสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559   
(เมือ่วนัที ่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.1_7 ประกาศผลการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559  

D.Ed.Math_59_3.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การพจิารณา
และสะทอ้นผลการรบันิสติ จาํนวนนิสติและความตอ้งการรบันิสติตาม
แผนการรบั ในภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559  (เมือ่วนัที ่16 
พฤษภาคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.1_9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การสะทอ้นผล 
การรบันิสติและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบันิสติ   
สาํหรบัปีการศกึษา 2560  (เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.1_10 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  
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ในภาคตน้ (รอบ 1-3) ประจาํปีการศกึษา 2560 
D.Ed.Math_59_3.1_11 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
D.Ed.Math_59_3.1_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกําหนด

กจิกรรมเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559   
(เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.1_13 โครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559  
(วนัที ่8-10  สงิหาคม พ.ศ. 2559 ) 

D.Ed.Math_59_3.1_14 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้
ศกึษา สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ประจาํปี
การศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_3.1_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ 
ความพงึพอใจทีม่ตี่อโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559 
(วนัที ่7 กนัยายน พ.ศ. 2559)   

D.Ed.Math_59_3.1_16 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   
ประจาํปีการศกึษา 2559 

 

การส่งเสริมและพฒันานิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.2) 

การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

จากการสะทอ้นผลการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา  
ในปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558   
สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์มีความเหน็ตรงกนัให้ใช้ “ระบบและกลไกในการควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อ
ปริญญานิพนธ์แก่บณัฑิตศึกษา” ท่ีใช้ในปีการศึกษา 2558 อย่างต่อเน่ือง โดยเน้นยํ้าให ้
“กรรมการบริหารหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์แต่ละคนรบัเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธ”์ แก่นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
อยา่งน้อย 1 คน”  โดยขึน้อยูก่บัหวัขอ้วจิยัทีนิ่สติสนใจ และความเชีย่วชาญของกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรฯ แต่ละทา่น  และเน้นยํ้าใหม้กีารจดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal)  
สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศึกษา 2559” อย่างต่อเน่ือง  
เพือ่กระตุน้ใหนิ้สติเรง่นําเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่จะสง่ผลใหนิ้สติยืน่สอบพจิารณาเคา้โครง
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ปรญิญานิพนธ ์และดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ดเ้รว็ขึน้ ตามกรอบระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกาํหนด  แลว้
ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติทุกคนเขา้รว่มโครงการดงักลา่ว  โดยยงัใหม้กีารจดัทาํ “สมดุบนัทึกการให้
คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและปริญญานิพนธ”์  ขึน้อยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั  เพือ่ใหนิ้สติบนัทกึ
ความกา้วหน้าในการทาํปรญิญานิพนธข์องตนเอง  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 3.2   ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์แก่บณัฑติศกึษา 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  
มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา 
และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดขอบเขตของการทาํปริญญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศึกษา   
เมือ่วนัที ่4 สงิหาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์น
การสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรโ์ดยอา้งองิขอ้มลู
จาก ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2554 หมวดที ่9 
การขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์สามารถทาํไดเ้พยีงดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์เทา่นัน้  

2) เกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา  เป็นไปตามรายละเอยีดของ มคอ.2 หลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอื
ประกาศนียบตัร ขอ้ที ่48 

3) ขอบเขตของหวัขอ้ปรญิญานิพนธด์า้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์สามารถทาํได ้ 
4 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่ (1) ดา้นการพฒันาหลกัสตูรและการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สาํหรบั
กลุ่มเป้าหมาย  (2) ดา้นการสรา้ง/พฒันานวตักรรมและเทคโนโลยทีางการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 
(3) ดา้นการศกึษาศกัยภาพทางคณิตศาสตรข์องกลุม่เป้าหมาย  และ (4)ดา้นอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เรยีนการสอนคณติศาสตร ์ (D.Ed.Math_59_3.2_1) 

2. รวบรวมบทคดัย่อ / ปริญญานิพนธ ์/ บทความงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพแ์ละ
เผยแพร่ ของบณัฑิตรุ่นก่อนหน้า และแหล่งสืบค้น 

เมือ่วนัที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนในรวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความ
งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหลง่สบืคน้งานวจิยั  เพือ่ใหนิ้สติมี
แหลง่ขอ้มลูในการศกึษาคน้ควา้และทาํปรญิญานิพนธซ์ึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารรวบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการ
ตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยั เพือ่เป็นแหลง่ขอ้มลูในการศกึษา
คน้ควา้สาํหรบันิสติและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์ เพิม่เตมิจากปีการศกึษาก่อนหน้า 

นอกจากนัน้ กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนรายวชิา ME713 สมัมนาการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูร
และการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ นําบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
และเผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า ใสใ่น Google drive  แลว้ใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์มสีว่นรว่มในการใชข้อ้มลูใน Google drive ทีก่าํหนดนัน้ 
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2) มอบหมายให ้อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์  และอาจารย ์ดร. ญานิน กองทพิย ์
เป็นผูร้วบรวมบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติ
รุน่ก่อนหน้า และแหลง่สบืคน้งานวจิยั แลว้จดัทาํเป็นแฟ้ม เพือ่เป็นเอกสารประกอบการเรยีนการสอนใน
รายวชิาวจิยัและสมัมนาทางคณิตศาสตรศกึษา  และมอบหมายใหอ้าจารย ์ดร. รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์ ซึง่
เป็นผูส้อนรายวชิา SCE 502 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์สรา้งแฟ้มใน 
Google drive  และนําบทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของ
บณัฑติรุน่ก่อนหน้า ใสใ่น Google drive  แลว้ใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์มสีว่นรว่มในการใชข้อ้มลูใน Google drive ทีก่าํหนดนัน้ (D.Ed.Math_59_3.2_2) 

ผลจากการดาํเนินการ  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มแีฟ้ม 
Research on Math Edu @Rungfa ใน Google drive ทีร่วบรวมงานปรญิญานิพนธ ์/ บทความ
งานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละเผยแพร ่ของบณัฑติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ โดยมนิีสติปจัจุบนัของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์สามารถใช้
ขอ้มลูในแฟ้มนี้ได ้

3. นําเสนอหวัข้อหรือประเดน็ท่ีน่าสนใจ และสามารถนําไปใช้เป็นหวัข้อปริญญา
นิพนธไ์ด้ 

อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาวจิยัและสมัมนาทางคณิตศาสตรศกึษา และอื่นๆ มกีารนําเสนอหวัขอ้
หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํ
ปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติขณะจดัการเรยีนการสอน เชน่ การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ี่
เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 / การจดัการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรต์ามแนวคดิของ STEM Education / การแกป้ญัหาโดยใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์
(Mathematical Model) / การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
(Creative Thinking) ผา่นการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรค/์การตัง้ปญัหา (Problem Posing) เป็นตน้  เพือ่
จุดประกายความคดิในการทาํปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติขณะจดัการเรยีนการสอน/พดูคุยนอกหอ้งเรยีน 

ผลจากการดาํเนินการ  ในปีการศกึษา 2559  มีนิสิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์สนใจทาํวิจยัเก่ียวกบัการแก้ปัญหาโดยใช้ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Model)  จาํนวน 2 คน  และการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตรท่ี์เสริมสร้าง
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creative Thinking) ผา่นการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค/์การตัง้ปัญหา 
(Problem Posing) จาํนวน 2 คน  และได้ย่ืนสอบหวัข้อวิจยัในภาคเรียน 2/2559 เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  และกาํลงัจะยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธใ์นภาคเรยีน 1/2560   
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4. ขออนุมติัจดัโครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) และจดัทาํสมดุบนัทึก
ให้คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านการวิจยัสาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

เมือ่วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนจดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) และ
จดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิต
ระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์  ชว่งเดอืนพฤษภาคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2560  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คอื เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดม้โีอกาสนําเสนอหวัขอ้
วจิยัทีส่นใจ ตอ่คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและคณาจารยข์องภาควชิาคณติศาสตรท์ีเ่ขา้รว่มโครงการ   ตลอดจน
จดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

2) ประชาสมัพนัธใ์หนิ้สติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์และ/หรอื 
นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มโครงการ ดงักลา่ว  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการการ
นําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์  และ
ดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการ  

4) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ แลว้มอบใหนิ้สติคนละ 1 เลม่ สาํหรบับนัทกึรายละเอยีดใน
การใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั ตามรปูแบบทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ 
นําเสนอ อย่างต่อเน่ือง (D.Ed.Math_59_3.2_3) 

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม – 1 มถิุนายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศึกษา 2559” ณ หอ้งประชุม 10 – 210  ของ
ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (D.Ed.Math_59_3.2_4) 

ผลการดาํเนินการ  (1) มนิีสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 
4 คน ไดย้ืน่ขอนําเสนอหวัขอ้วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ซึง่ผลการพจิารณาหวัขอ้วจิยั
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ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อนุญาตใหนิ้สติทุกคนดาํเนินการวจิยัตามหวัขอ้ทีนํ่าเสนอ  และ (2) 
ความพงึพอใจของนิสติและคณาจารยท์ีม่ตี่อโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 
(D.Ed.Math_59_3.2_5 และ D.Ed.Math_59_3.2_6)   

ภายหลงัโครงการส้ินสดุ  มนิีสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ทีเ่ขา้
รว่มโครงการฯ จาํนวน 2 คน ยืน่ขอนําเสนอหวัขอ้วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  ใน
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560  (D.Ed.Math_59_3.2_7)   

นอกจากนัน้  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่ม
โครงการฯ  สง่ผลใหนิ้สติทัง้ 4 คนทีนํ่าเสนอหวัขอ้วจิยัเหน็แนวทางในการทาํวจิยั/ปรญิญานิพนธ ์ และ
พรอ้มจะยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธภ์ายในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560   

5. ควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดค้วบคมุดแูล

การใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา โดยการกําหนดขอบเขตของการทาํปรญิญา
นิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของนิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
กาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม)  จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) 
สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และมอบสมุดบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการ
และดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษาแต่ละคน  ทาํใหนิ้สติมคีวามกระตอืรอืรน้ทีท่าํวจิยั/
ปรญิญานิพนธม์ากขึน้ และเขา้ขอคาํปรกึษาหวัขอ้วจิยั/ปรญิญานิพนธจ์ากอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธ ์(หลกั/รว่ม) มากขึน้    

6. สะท้อนผลการควบคมุดแูลและการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่นิสิตและ
หาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการควบคมุการดแูลและการให้คาํปรึกษาหวัข้อ
ปริญญานิพนธ์ 

เมือ่วนัที ่7 มถิุนายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการควบคมุ การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้
ปรญิญานิพนธ ์ประจาํปีการศกึษา 2559  ของนิสติหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ (กศ.ด.) สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ตลอดจนหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการควบคมุ การดแูล และการใหค้าํปรกึษา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงันี้ 

1) กาํหนดใหจ้ดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์อยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2560  โดยอาจจดัเป็น 2 ชว่ง คอื 
หลงัปิดเรยีนภาคตน้ และหลงัปิดเรยีนภาคปลาย  หรอืจดัเป็นกจิกรรมประจาํทุกปี ปีละครัง้ ในชว่งเดอืน
ที ่2 ของภาคปลายในแต่ละปีการศกึษา  เพือ่กระตุน้ใหนิ้สติเรง่นําเสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ ซึง่สง่ผล
ใหนิ้สติยืน่สอบพจิารณาเคา้โครง ปรญิญานิพนธ ์และดาํเนินการทาํปรญิญานิพนธไ์ดเ้รว็ขึน้ ตามกรอบ
ระยะเวลาทีห่ลกัสตูรกําหนด   
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2) กาํหนดใหจ้ดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั สาํหรบันิสติ
ระดบับณัฑติศกึษา อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2560  แลว้สนบัสนุนใหนิ้สติและอาจารยท์ีป่รกึษา
บนัทกึทุกครัง้อยา่งต่อเน่ือง  และในแต่ละภาคการศกึษาใหนิ้สติรายงานความกา้วหน้าทัง้ดา้นวชิาการ
และดา้นการวจิยัแก่อาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ  นอกจากนัน้ ให้เตรียมหาข้อมลูในการทาํระบบการให้
คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านการวิจยั แบบผา่น Google Document เพ่ือเป็นอีกช่องทาง
หน่ึงในการให้คาํปรึกษาทัง้ด้านวิชาการและด้านการวิจยั สาํหรบัปีการศึกษา 2561  

3) กาํหนดใหม้กีารพจิารณาความเชีย่วชาญและภาระงานดา้นการควบคุมปรญิญานิพนธ์
ของกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แต่ละท่าน เพือ่กาํหนดอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์(หลกั/รว่ม) ให้
นิสติอยา่งต่อเน่ืองอกีในปีการศกึษา 2561  (M.Ed.Math_59_3.2_8) 

7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอผลการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษา
หวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา  ผลการสอบหวัขอ้ปรญิญานิพนธข์องนิสติ และแนวทางปรบัปรุง
ระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษาในปีการศกึษา 
2559  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา
ในปีการศกึษา 2560  (D.Ed.Math_59_3.2_9) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
ควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาหวัข้อปริญญานิพนธแ์ก่บณัฑิตศึกษา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ
ผลการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ผลการสอบหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธข์องนิสติ และแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการควบคุมดแูลการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณิตศาสตร ์    
 

  กิจกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

จากการสะทอ้นผลการจดักจิกรรมการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษา 2558  สง่ผลใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัและยนืยนัทีจ่ะใช ้“ระบบและกลไกในการจดักจิกรรม
การพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21”  ทีใ่ชใ้นปีการศกึษา 
2558 อยา่งต่อเน่ือง  โดยกาํหนดให้มีการจดัโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2 กิจกรรม  และให้อาจารย์
ผูส้อนเลือกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ตาม
ความเหมาะสมอย่างหลากหลาย  ดงัแผนผงั 

 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์      หน้า  34 

 

 

แผนผงั 3.2(3)   ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู ้
ในศตวรรษที ่21 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2559 ห ลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติ
และการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  และมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ประจาํปีการศึกษา 2559 

เมือ่วนัที ่28  กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดขอบเขตของการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ประจาํปีการศกึษา 2559 ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในปีการศกึษา 2559 เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้ใหด้าํเนินการสอนตามรปูแบบและ
กลยุทธก์ารสอนทีเ่ลอืกไว ้

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์จดั
โครงการพฒันาศกัยภาพดา้นทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณิตศาสตร ์ และ/หรอื พานิสติไปเขา้รว่มกจิกรรมทางวชิาการทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 ทัง้ดา้น 4 ดา้น ซึง่ไดแ้ก่  (1) กลุ่มวชิาหลกั (core subjects)  (2) กลุ่มทกัษะชวีติและอาชพี (life 
and career skills)  (3) กลุ่มทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม (learning and innovation skills)  และ (4) 
กลุ่มทกัษะสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี(information, media and technology skills) ตามความ
เหมาะสมอยา่งน้อย 2 กจิกรรม (D.Ed.Math_59_3.2_10) 

2. กาํหนดรปูแบบโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21/ เลือกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนท่ีเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

เมือ่วนัที ่ 7 กนัยายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่วางแผนและกําหนดรปูแบบโครงการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดัทาํ “โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร”์  โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกั คอื เพือ่ใหนิ้สติและคณาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(1) มคีวามรู้
ความเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่
21 ของประเทศสงิคโปร ์ (2) ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นแนวคดิและประสบการณ์กบัผูเ้ชีย่วชาญ
ชาวต่างชาต ิ  



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์      หน้า  36 

และมผีูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาต ิคอื  Prof. Dr. Yeap Ban Har  จากประเทศสงิคโปร ์มา
บรรยายในวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559  ณ หอ้งประชุม 19-903  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรี
นครนิทรวโิรฒ 

2) กาํหนดใหจ้ดัทาํ “โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปี
การศกึษา 2559  เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  ซึง่มวีตัถุประสงคห์ลกั คอื 
เพือ่ใหนิ้สติและคณาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์(1) ไดร้บัความรูใ้นการใชเ้ครือ่ง
คาํนวณเชิงกราฟ  TI-Nspire CX CAS อยา่งมปีระสทิธภิาพ  (2) ใชส้ือ่เทคโนโลยอียา่งเชีย่วชาญ  
และ (3) เพิม่พนูความรูใ้นดา้นการใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพทีส่งูกวา่  โดยมอบหมายให้
อาจารย ์ดร.สายณัห ์โสธะโร เป็นหวัหน้าโครงการ 

3) กาํหนดใหพ้านิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไปเขา้รว่มจดัอบรมครู
คณิตศาสตรใ์นเขตจงัหวดัสระแกว้ เรือ่ง การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของสะเตม็ศกึษา (STEM 
Education) ผา่นการทาํโครงงาน ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดั
สระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 3” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ในวนัที ่ 7 – 8 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560  ณ โรงเรยีนวฒันานคร อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้  โดยมวีตัถุประสงค์
หลกั คอื (1) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์นําความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษาทีไ่ดเ้รยีนรูไ้ปเผยแพร ่และ (2) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ มี
ประสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์นอกหอ้งเรยีน  โดยมอบหมายให ้
อาจารย ์ดร.รุ่งฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  และ อาจารย ์ดร. ขวญั เพยีซา้ย เป็นผูด้าํเนินการพานิสติไปเขา้ร่วม 

4) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน ในปีการศกึษา 2559  เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้
(มคอ.3 / มคอ.4)  ตามรปูแบบและกลยุทธก์ารสอนทีเ่ลอืก  เช่น  ในรายวชิา ME711 การพฒันา
หลกัสตูรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์อาจารยผ์ูส้อนไดเ้ลอืกใชก้ารจดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่น
การแกป้ญัหา (Problem solving approach)  การจดักจิกรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้ง
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์  การใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหา 
(Mathematical Modeling)  และแนวคดิเกีย่วกบั STEM Education   (D.Ed.Math_59_3.2_11) 

3. ขออนุมติัโครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู ้
ในศตวรรษท่ี 21 / จดัทาํแผนการจดัการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) ตามรปูแบบและกลยทุธก์าร
สอนท่ีเลือก 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัจิดัโครงการต่างๆ ตามวนัและเวลาทีก่าํหนด  ซึง่ไดแ้ก่  

1) โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ 
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2) โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  
เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”   

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ทาํบนัทกึ
ขอ้ความ เรือ่ง ขอสง่รายชื่อเขา้รว่มจดัโครงการเปิดโลกวทิยาศาสตรส์ูก่ารพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้
อยา่งยัง่ยนืครัง้ที ่2” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ มอบหมายให ้
อาจารยผ์ูส้อนจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  ตามรปูแบบและกลยุทธก์ารสอนที่
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   

4. ดาํเนินการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  

เมือ่วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559  ไดจ้ดัทาํ “โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยาย
เกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศ
สงิคโปร ์ โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื เพือ่ใหนิ้สติและคณาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(1) มคีวามรูค้วามเขา้ใจแนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้การเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ (2) ไดม้โีอกาสแลกเปลีย่นแนวคดิและ
ประสบการณ์กบัผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาต ิ และผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาต ิคอื  Prof. Dr. Yeap Ban Har  
จากประเทศสงิคโปร ์ ณ หอ้งประชุม 19-903  คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ
(D.Ed.Math_59_3.2_12) 

เมือ่วนัที ่ 7 – 8 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2560 อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์  และ อาจารย ์ดร. 
ขวญั เพยีซา้ย  ไดพ้านิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไปเขา้รว่มจดัอบรมครคูณิตศาสตร์
ในเขตจงัหวดัสระแกว้ เรือ่ง การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของสะเตม็ศกึษา (STEM Education) 
ผา่นการทาํโครงงาน ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชนจงัหวดัสระแก้ว
อย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 3” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ณ โรงเรยีนวฒันานคร 
อาํเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ (D.Ed.Math_59_3.2_13) 

เมือ่วนัที ่13 มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดร้ว่มจดั “โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปี
การศกึษา 2559  เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  ณ หอ้งประชุม 10-210  
อาคาร 10  คณะวทิยาศาสตร ์(D.Ed.Math_59_3.1_14)  

ในขณะที ่อาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา ดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4)  โดยมรีปูแบบและกลยุทธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามทีเ่ลอืกไว ้
(D.Ed.Math_59_3.1_15)   
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5. กาํกบั ดแูล ติดตามการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดก้าํกบัดแูล
ตดิตาม (1) การจดัทาํโครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ (2) การจดัทาํโครงการ
พฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิ
กราฟ TI-Nspire CX CAS  (3) การพานิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไปเขา้รว่มจดั
อบรมครคูณิตศาสตรใ์นเขตจงัหวดัสระแกว้ เรื่อง การจดักจิกรรมการเรยีนรูต้ามแนวคดิของสะเตม็ศกึษา 
(STEM Education) ผา่นการทาํโครงงาน ภายใต ้“โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตรส์ู่การพฒันาชมุชน
จงัหวดัสระแก้วอย่างยัง่ยืนครัง้ท่ี 3” ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  และ (4) 
การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  ตามรปูแบบและกลยุทธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะ
การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21   

6. สะท้อนผลการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง
ทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

เมือ่วนัที ่ 7  มถิุนายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้ง
ทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของ
นิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทกัษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  สาํหรบันิสิตระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร”์ อยา่งต่อเน่ืองอกี
ในปีการศกึษา 2560  เพือ่พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ให้
มากขึน้ 

2) กาํหนดใหจ้ดั “โครงการบริการวิชาการ : ค่ายทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์สาํหรบันักเรียนในศตวรรษท่ี 21” เพิม่เตมิ  โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั คอื (1) เพือ่ใหนิ้สติ
ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์นําความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษาทีไ่ดเ้รยีนรู้
ไปเผยแพรใ่หก้บันกัเรยีน และ (2) เพือ่ใหนิ้สติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ มี
ประสบการณ์ในการจดักจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

3) สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มประชุมทางวชิาการ/การอบรมเชงิปฏบิตักิาร ทีห่น่วยงาน
ภายนอกสถาบนัจดั ในปีการศกึษา 2560 อยา่งต่อเน่ือง   

4) สง่เสรมิใหอ้าจารยผ์ูส้อน เลอืกรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนทีเ่สรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ตามความเหมาะสม  แลว้ใหด้าํเนินการสอนตามรปูแบบและกลยทุธก์ารสอนที่
เลอืกไว ้ อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2560  (D.Ed.Math_59_3.2_16) 
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7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอนําเสนอผลการประเมนิความพงึ
พอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษา 2559  เพื่อนําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและ
เสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ในปีการศกึษา 2560 (D.Ed.Math_59_3.2_17) 

8. นําเสนอผลการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสิตและ
เสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎาีบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ
ผลการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และแนวทางปรบัปรุง
ระบบและกลไกในการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21  ต่อที่
ประชุมภาควชิาคณติศาสตร ์  
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_3.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกาํหนด

ขอบเขตของการทาํปรญิญานิพนธ ์และเกณฑใ์นการสาํเรจ็การศกึษา ของ
นิสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ (เมือ่วนัที ่4 
สงิหาคม พ.ศ. 2559)   

D.Ed.Math_59_3.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การรวบรวม
บทคดัยอ่ / ปรญิญานิพนธ ์/ บทความงานวจิยัทีไ่ดร้บัการตพีมิพแ์ละ
เผยแพร ่ของบณัฑติรุน่ก่อนหน้า และแหล่งสบืคน้งานวจิยั  (เมือ่วนัที ่11 
สงิหาคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.2_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การจดัโครงการการ
นําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal)  และจดัทาํสมดุบนัทกึใหค้าํปรกึษาทัง้
ดา้นวชิาการและดา้นการวจิยั (เมือ่วนัที ่26 เมษายน พ.ศ. 2560) 

D.Ed.Math_59_3.2_4 โครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559   

D.Ed.Math_59_3.2_5 รายงานโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2559   

D.Ed.Math_59_3.2_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
หวัขอ้วจิยัของนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(เมือ่วนัที ่31 
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
พฤษภาคม – 1 มถุินายน 25560) 

D.Ed.Math_59_3.2_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
หวัขอ้วจิยัของนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(เมือ่วนัที ่30 
มถิุนายน 25560) 

D.Ed.Math_59_3.2_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการควบคมุดแูลการ
ใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ก่บณัฑติศกึษา (เมือ่วนัที ่7 มถุินายน 
2560) 

D.Ed.Math_59_3.2_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
D.Ed.Math_59_3.2_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกาํหนด

เป้าหมายของการพฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21  ประจาํปีการศกึษา 2559 (เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2559) 

D.Ed.Math_59_3.2_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกําหนดรปูแบบ
โครงการพฒันาศกัยภาพของนิสติและการเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที ่21  สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ปี
การศกึษา 2559  (เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 

D.Ed.Math_59_3.2_12 รายงานโครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของ
ประเทศสงิคโปร ์

D.Ed.Math_59_3.2_13 โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 
2559  เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS 

D.Ed.Math_59_3.2_14 โครงการเปิดโลกวทิยาศาสตรส์ูก่ารพฒันาชุมชนจงัหวดัสระแกว้อยา่งยัง่ยนื
ครัง้ที ่2 

D.Ed.Math_59_3.2_15 มคอ.3 / มคอ.4 
D.Ed.Math_59_3.2_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเรือ่งการสะทอ้นผลการ

พฒันาศกัยภาพของนิสติและเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
D.Ed.Math_59_3.2_17 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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ผลท่ีเกิดกบันิสิต (ตวับง่ช้ีท่ี 3.3) 

ข้อมลูนิสิต 

ปีการศึกษาท่ี
รบัเข้า  

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนนิสิตคงอยู่ (จาํนวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

2556 2557 2558 2559  
2556 2 2 2 2 2 100 
2557 4 - 4 4 4 - 
2558 2 - - 2 2 - 
2559 1 - - - 1 - 

                  อตัราการคงอยู่  =         จาํนวนนิสิตชัน้ปีท่ี 3 
                                                     จาํนวนนิสิตรบัเข้า (ชัน้ปีท่ี 1) 
รายการหลกัฐานอ้างอิง  (D.Ed.Math_59_3.3_1) 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน ≥ 3 ชดุข้อมลู 

 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อจาํนวนนิสิต 

1. ความรู้พืน้ฐานท่ีไม่เพียงพอของผูมี้สิทธ์ิสมคัรสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 

เน่ืองจากผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางวทิยาศาสตร
มหาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นการศกึษาไมเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะหมวดวชิา
คณิตศาสตรศกึษาไมไ่ด ้  ในขณะทีผู่ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีส่าํเรจ็การศกึษาทางการ
ศกึษามหาบณัฑติมคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณิตศาสตรไ์มเ่พยีงพอ  จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะ
หมวดวชิาคณติศาสตรไ์มไ่ด ้ นอกจากนัน้ผูม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานและ
ทกัษะในการอ่าน ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ จงึทาํขอ้สอบขอ้เขยีนภาษาองักฤษไมไ่ด้
ซึง่สง่ผลให ้จาํนวนผูส้อบผา่นคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ มจีาํนวนน้อยกวา่จาํนวนนิสติตามแผนการรบันิสติ 

2. วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ดาํเนินการเรยีนการสอนในวนัทาํ
การของราชการ (วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร)์ แบบระบบทวภิาค  กลา่วคอื 

ภาคการศกึษาตน้   เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
ภาคการศกึษาปลาย  เดอืนมกราคม –เดอืนพฤษภาคม 

จากช่วงเวลาทีด่าํเนินการสอนดงักลา่ว ทาํใหผู้ม้สีทิธิส์มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติที่
ประกอบอาชพีในวนัทาํการของราชการ (วนัจนัทร ์ถงึวนัศุกร)์ ไมส่ามารถหยุดงาน แลว้มาเรยีนได ้ 
 

x 100 
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จาํนวนผูส้าํเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ี
รบัเข้า 

จาํนวน
รบัเข้า 

จาํนวนท่ีสาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

2556 2 0 0 0 0 
2557 4 0 0 0 0 
2558 2 0 0 0 0 
2559 1 0 0 0 0 

รายการหลกัฐานอ้างอิง (D.Ed.Math_59_3.3_2) 
 

ตัง้แต่ปีการศกึษา 2556 - 2559  ไม่มนิีสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์สาํเรจ็การศกึษา   
 

ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการสาํเรจ็การศึกษา 

1. นิสิตมีประสบการณ์น้อยในการประกอบอาชีพของครแูละการวิจยั 

เน่ืองจากนิสติมปีระสบการณ์น้อยในการประกอบอาชพีของครแูละการวจิยั จงึทาํใหต้อ้งใช้
ระยะเวลามากในการศกึษาคน้ควา้และวเิคราะหง์านวจิยัทัง้ในและต่างประเทศทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรและ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพือ่นําไปใชใ้นการจดัการเรยีนรูแ้ละ
กาํหนดปญัหาวจิยั  สง่ผลใหไ้มส่ามารถสาํเรจ็การศกึษาไดใ้นระยะเวลา 3 ปีการศกึษา 

2.  งานวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาสาํหรบัการค้นคว้ามีน้อยและไม่หลากหลาย 

วารสารและเอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วกบังานวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษาทัง้ในและ
ต่างประเทศสาํหรบัการคน้ควา้ของนิสติยงัมจีาํนวนน้อยและไม่หลากหลาย 
 

ความพึงพอใจและผลการจดัการข้อร้องเรียนของนิสิต 

คณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดกํ้าหนดใหม้ตีูเ้อกสาร
สาํหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ ตัง้ไวห้น้าหอ้งพกัอาจารยค์ณติศาสตร ์ชัน้ 9 และมอบหมายใหป้ระธาน
กรรมการหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์เป็นผูเ้ปิดตูเ้อกสารสาํหรบัรบัขอ้
รอ้งเรยีนของนิสตินัน้ โดยใหเ้ปิดดเูอกสารขอ้รอ้งเรยีนทุกวนัจนัทร ์  

ตลอดปีการศกึษา 2559  เมือ่ประธานกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์เปิดดเูอกสารขอ้รอ้งเรยีนทุกวนัจนัทร ์พบวา่ ไม่มีเอกสาร ขอ้รอ้งเรยีนใดจากนิสติหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์

โดยสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่มเ่ป็นทางการผา่นอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อน
ไดโ้ดยตรง  หรอืแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ป็นทางการผา่นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหรอืภาควชิาคณติศาสตรไ์ด้
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เช่นกนั ในปีการศกึษา 2559  ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนของ ทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ  จงึไม่มีผลการ
จดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_3.3_1 ขอ้มลูนิสติ  จาํนวนนิสติคงอยู ่(จาํนวนจรงิ) ในแต่ละปีการศกึษา 
D.Ed.Math_59_3.3_2 ขอ้มลูนิสติ  จาํนวนทีส่าํเรจ็การศกึษาในแต่ละปี (คน/รอ้ยละ) 
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หมวดท่ี 3 

อาจารย ์
 

การบริหารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ตวับง่ช้ีท่ี 4.1) 

  ระบบการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

ตามที ่มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
อยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คุีณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาทีต่รงกบัสาขาหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน  ทาํใหห้ลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2555) ตอ้งมอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอยา่งน้อย 5 คน เป็นอาจารยป์ระจาํมคุีณวุฒริะดบัปรญิญา
เอกในสาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษาหรอืคณิตศาสตร ์

เน่ืองจากภาควชิาคณติศาสตร ์มอีาจารยป์ระจาํของภาควชิาคณติศาสตรท์ีส่อดคลอ้งกบั
คณุสมบตัดิงักลา่วไมเ่พยีงพอ  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  และอาจารยป์ระจาํของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557)  ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจําชุดเดยีวกนั 

ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  รบัทราบวา่จะมีการปรบัเปล่ียนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร กลา่วคอื ปรบัจาก 
อาจารย ์ดร. สกุญัญา หะยีสาและ  เป็น อาจารย ์ดร.ญานิน กองทิพย ์ ซึง่เป็นอาจารยป์ระจาํของ
ภาควชิาคณติศาสตร ์ทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอกในสาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา  และมปีระสบการณ์
ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี ทีส่อดคลอ้งตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  
ดงันัน้ตลอดปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์จึงได้กาํหนดให้ อาจารย ์ดร.ญานิน กองทิพย ์ มส่ีวนร่วมในการดาํเนินกิจกรรม
ต่างๆ ของหลกัสตูรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม่ ในปี
การศึกษา 2559  โดยมี ศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ปัน้น่ิม  และ อาจารย ์ดร.รุ่งฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์  
เป็นพ่ีเลีย้งคอยให้คาํแนะนําด้านการจดัการเรียนการสอนแก่ อาจารย ์ดร.ญานิน กองทิพย ์ และ
ไดด้าํเนินการวางแผนและกําหนดระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหมใ่นปี
การศกึษา 2559 ดงัแผนผงั 
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1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําหนดคุณสมบัติและตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) / รายละเอียดของหลักสูตร (เดิม) 
และรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของปกีารศึกษาก่อนหนา้ (ถ้ามี)

3. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร

4. อาจารย์ประจําหลักสูตร
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร

6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และหาแนวทางปรับปรุง

ระบบและกลไกในการรับและแตง่ต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.7 
โดยมีการนาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารและดําเนินงานหลักสูตร
ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และแนวทาง

ปรับปรุงระบบและกลไกในการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร อยู่ด้วย

เพ่ือนาํไปใช้เปน็ข้อมูลในการรับและแต่งต้ัง
อาจารย์ประจําหลักสูตร ในรอบถัดไป

8. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
นาํเสนอผลการประเมินความพึงพอใจ

ท่ีมีต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร
และแนวทางปรับปรุงระบบและกลไกในการรับ

และแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร
ตอ่ท่ีประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์

เพ่ือนาํข้อเสนอแนะเข้าสู่ท่ีประชุมคณะวิทยาศาสตร์

5. อาจารย์ผู้สอนและนิสิต
ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารและดําเนินงาน

หลักสูตรของอาจารย์ประจําหลักสูตร

มีอย่างนอ้ย 5 คน
หรือไม่

มี ไม่

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
ขออนมัุติเปดิรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ใหม่

กองกลางเจ้าหนา้ท่ี
เปดิรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ใหม่

หัวหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์
และคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่
พิจารณาคุณสมบัติและสอบสัมภาษณผู้์สมัคร

หัวหนา้ภาควิชาคณิตศาสตร์
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่

มีผู้สมัคร
หรือไม่

สอบผ่าน
หรือไม่

ภาควิชาคณิตศาสตร์ / คณะวิทยาศาสตร์
จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

ไม่ผ่าน

มี ไม่

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดอาจารย์อาวุโสเปน็อาจารย์พ่ีเล้ียง

เพ่ือเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจํา (คนใหม่)

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาและคัดกรองอาจารย์ประจําหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างนอ้ย 5 คน

 

แผนผงั 4.1(1)   ระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดคณุสมบติัและตรวจสอบคณุสมบติัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2548)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดคณุสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ) / รายละเอยีดของหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดคุณสมบตัขิองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ตอ้ง (1)  เป็นอาจารยป์ระจาํของภาควชิาคณิตศาสตร ์(2)  มคุีณวุฒริะดบัปรญิญาเอกใน
สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษาหรอืคณิตศาสตร ์ และ (3) มปีระสบการณ์ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี 

2)  กาํหนดใหม้อีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
จาํนวน 5 คน โดยใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3 คนแรกเป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

(D.Ed.Math_59_4.1_1) 

2. พิจารณาและคดักรองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2548)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาและคดักรองอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ไดแ้ก่ 

(1) อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
(2) อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
(3) อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 
(4) อาจารย ์ดร. สายณัห ์โสธะโร 
(5) อาจารย ์.ดร.ณหทยั ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

2) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3 คนแรก เป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555) สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั   

เน่ืองจาก ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2557) มีการปรบัปรงุอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร
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หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนั เพือ่พจิารณาคดักรองอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหป้รบัเปลีย่น อาจารย ์ดร. ญานิน กองทพิย ์ เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
และอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร แทน อาจารย ์ดร. สกุญัญา หะยสีาและ   

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํเอกสาร สมอ.08 เพือ่ขออนุมตัิ
แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่ขออนุมตัจิากสภามหาวทิยาลยั และสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ในลาํดบัถดัไป  (D.Ed.Math_59_4.1_2)  

3. ขออนุมติัแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํเอกสาร สมอ.08 เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) สง่ไปยงับณัฑติ
วทิยาลยั (D.Ed.Math_59_4.1_3) 

4. วางแผนติดตาม และทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูร 
ในปีการศกึษา 2559  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยา่งน้อย 80% ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูรทัง้หมด เขา้รว่มประชุมเพือ่วางแผนตดิตามและทบทวนการดาํเนินงานของหลกัสตูรทกุครัง้  

5. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ก่อนสิน้สดุปีการศกึษา 2559 อยา่งน้อย 30 วนั  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติไดท้าํ “แบบประเมนิ

ความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” ในระบบ ของคณะวทิยาศาสตร ์ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลที่

ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” พบวา่   
อาจารยผ์ูส้อนและนิสติมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปี
การศกึษา 2559 อยู่ในระดบัดีมาก ( 4.72 คะแนน)  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการบรหิาร
หลกัสตูร (D.Ed.Math_59_4.1_4) 

6. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารงานหลกัสตูรของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

เมือ่วนัที ่7  มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารงาน
หลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบัและแตง่ตัง้
อาจารยป์ระจําหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์และ
ภาควชิาคณติศาสตร ์ ตอ้งรว่มกนัวางแผนระยะยาวดา้นอตัรากาํลงัของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดย



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์     หน้า  48 

การขออนุมตัเิปิดรบัสมคัรอาจารยใ์หมท่ีคุ่ณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตร
ศกึษา อยา่งน้อย 2 คน  เน่ืองจากอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) เป็นอาจารยชุ์ดเดยีวกนั  ซึง่ในปีการศกึษา 2560 หลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ครบรอบทีจ่ะตอ้ง
ปรบัปรุงหลกัสตูร และอาจตอ้งมกีารปรบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่โดยแยกอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
เป็นคนละชุดกนั 

2) กาํหนดใหก้ารคดัเลอืกอาจารยใ์หมใ่หเ้ป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์อง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (D.Ed.Math_59_4.1_5) 

7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เพือ่นําไปใชเ้ป็น
ขอ้มลูในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในรอบถดัไป  ซึง่จะครบรอบการปรบัปรุงหลกัสตูรใน
ปี พ.ศ. 2560  (D.Ed.Math_59_4.1_6) 

8. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
รบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรนํ์าเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณิตศาสตร ์ 

  ระบบการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

จากการสะทอ้นผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคณุภาพ
การศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 ท่ีให้มีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความ
รบัผิดชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ตามความถนัดความเช่ียวชาญและความเหมาะสม  
และมีคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ กาํกบัและดแูลการปฏิบติังานของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการ
บรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ของปีการศกึษา 2559  โดยปรบัให ้“มีการกาํหนดบทบาท หน้าท่ี 
ความรบัผิดชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสม  
โดยมคีณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เป็นผูก้าํกบัและดแูลการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
และประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 4.1  ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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1. กาํหนดบทบาท หน้าท่ี ความรบัผิดชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามความ
ถนัดความเช่ียวชาญและความเหมาะสม 

เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาบทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  โดยอา้งองิขอ้มลูจากตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูรแต่ละคน ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้น
ต่างๆ ดงัน้ี   

(1) ดา้นการรบันิสติและการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
(2) ดา้นการจดัการเรยีนการสอนและตารางสอน 
(3) ดา้นการใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการและปรญิญานิพนธ ์  
(4) ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของนิสติ 
(5) ดา้นการสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์
(6) ดา้นแผนและงบประมาณ 
(7) ดา้นการบรหิารงานหลกัสตูร   
(8) ดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร 

2) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูร มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้น
ต่างๆ ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน  

3) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน เป็นคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทุกปี
การศกึษา   

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ 
ในงานดา้นต่างๆแก่อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (D.Ed.Math_59_4.1_7)  

2. มอบหมายให้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ี และความ
รบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้บทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นต่างๆแก่
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรแตล่ะคน ดงัน้ี 
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ลาํดบั 
บทบาท หน้าท่ี 

และความรบัผิดชอบ 
ท่ีได้รบัมอบหมาย 

อ.ดร. 
รุ่งฟ้า 
จนัท์
จารุ
ภรณ์ 

อ.ดร. 
ขวญั  
เพีย
ซ้าย 

อ.ดร. 
ญานิน 
กอง
ทิพย ์

อ.ดร. 
สายณัห ์ 
โสธะโร 

อ.ดร. 
ณหทยั 
ฤกษ์
ฤทยั
รตัน์ 

1 การรบันิสติและการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้ศกึษา   

     

2 การจดัการเรยีนการสอน / ตารางสอน / 
มคอ.3-6 

     

3 การใหค้าํปรกึษาดา้นวชิาการและ
ปรญิญานิพนธ ์  

     

4 การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
นิสติ   

     

5 การสง่เสรมิและพฒันาศกัยภาพของ
อาจารย ์  

     

6 แผนและงบประมาณ        
7 การบรหิารงานหลกัสตูร        
8 การประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบั

หลกัสตูร 
     

 

3.  ปฏิบติังานตามบทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบท่ีได้รบัมอบหมาย 
ในปีการศกึษา 2559  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

แต่ละคน ไดป้ฏบิตังิานตามบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย ในระยะเวลาที่
กาํหนดในปฏทินิปีการศกึษา 2559 

4. กาํกบัและดแูลการปฏิบติังานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ตลอดปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา

คณิตศาสตร ์และประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดก้าํกบัและดแูลการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรฯ แต่ละคน ตามบทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย  โดยมกีารประชุม
รว่มกนัทุกวนัพธุแรกของเดอืน  ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม  

5. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ก่อนสิน้สดุปีการศกึษา 2559 อยา่งน้อย 30 วนั  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติไดท้าํ “แบบประเมนิ

ความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” ในระบบ ของคณะวทิยาศาสตร ์ 
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คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” พบวา่   
อาจารยผ์ูส้อนและนิสติมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปี
การศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัดมีาก (4.72 คะแนน)  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงการบรหิาร
หลกัสตูร (D.Ed.Math_59_4.1_7) 

6. สะท้อนผลการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรงุระบบและ
กลไกในการบริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  

เมือ่วนัที ่7 มถิุนายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหา
แนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  โดยพจิารณาผลจากการประเมนิ
ความพงึพอใจในการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารดาํเนินการตามระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ของปีการศกึษา 2559  อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2560   

2) ในปีการศกึษา 2560 ใหนิ้สติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์มี
สว่นรว่มในการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการปฏบิตังิานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร”์ เช่นเดิม  เพือ่สะทอ้นผลในมุมมองของนิสติดว้ย 
(D.Ed.Math_59_4.1_8) 

7. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7   
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอผลการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การบรหิารอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2560  (D.Ed.Math_59_4.1_9) 

8. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการ
บริหารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์  
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 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ภาควชิาคณติศาสตร ์สง่เสรมิใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการ
ประเมนิผลตลอดจนสนบัสนุนใหอ้าจารยไ์ดล้าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนู
ความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละนําความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนการพฒันา
สือ่การเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล 

นอกจากนัน้ มหาวทิยาลยัหรอืคณะวทิยาศาสตร ์ 
 จดัใหม้รีะบบการพฒันาอาจารยอ์ยา่งต่อเน่ือง โดยมแีผนงานการพฒันาอาจารยท์ีช่ดัเจน 

มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทัง้การนําผลไปใชใ้นการปรบัปรงุพฒันาต่อไป 
 จดัใหม้กีลไกสง่เสรมิ สนบัสนุน และจงูใจ ใหอ้าจารยส์ามารถสรา้งผลงานวชิาการในสาขา

คณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีณุภาพและสามารถ
เผยแพรไ่ดท้ ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 จดัสรรทุนสนบัสนุนใหอ้าจารยท์าํวจิยัเสนอผลงานทางวชิาการ หรอืทาํผลงานทีข่อ
ตาํแหน่งทางวชิาการเพือ่ตอบสนองนโยบายการศกึษาแห่งชาต ิ

 สง่เสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดงูานเพือ่เพิม่พนูความรูใ้นสาขา
คณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา 

 จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ 
รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 

 
จากการสะทอ้นผลการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 ของ

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  ทีใ่หห้ลกัสตูรควรมีแผนใน
การพฒันาผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพ่ือเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการนัน้  
สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ของปีการศกึษา 2559   โดยใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรเร่งพฒันา
ผลงานทางวิชาการของตนเพื่อเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการ  และเป็นผูพ้จิารณาและเลอืกเขา้ร่วม
อบรม / ประชมุทางวชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ตามความสนใจ  โดยมคีณะ
กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ กาํกบัและดแูลการเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 4.1(3)  ระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร  และมผีลการดาํเนินงานดงัน้ี    

1. กาํหนดเป้าหมายของการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณาเป้าหมายของการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2559  โดยอา้งองิขอ้มลูจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ(มคอ) / รายละเอยีดของหลกัสตูร (มคอ.2) และรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร  
(มคอ.7) ของปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ เร่ง
พฒันาผลงานทางวิชาการของตนเพ่ือเข้าสู่ตาํแหน่งทางวิชาการ 

2) กาํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
อยา่งน้อยรอ้ยละ 80  ของจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด  เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ใน
ดา้นการจดัการเรยีนการสอน  การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน  กลยทุธก์ารสอน  การวดัและการ
ประเมนิผล  โดยการเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ อยา่งน้อย 1 ครัง้ ต่อปีการศกึษา  

3) สรา้งผลงานวชิาการในสาขาคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา และ/หรอืงาน
สรา้งสรรคอ์ื่นทีม่คีณุภาพและสามารถเผยแพรไ่ดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

4) จดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัใน
ต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศใกลเ้คยีง เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละพฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี (ถา้มี
งบประมาณสนบัสนุนเพยีงพอ)  (D.Ed.Math_59_4.1_10) 

2. พิจารณาและเลือกเข้าร่วมอบรม/ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และ
ประสบการณ์ 

ในปีการศกึษา 2559  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
ไดพ้จิารณาและเลอืกเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ  เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์  มดีงันี้ 

1) โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการ
เรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 
2559  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (D.Ed.Math_59_4.1_11) 

2) โครงการจดัการความรูแ้ละเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยั เรื่อง การวจิยัในชัน้เรยีน  
ในวนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอ้ง 19-501 ชัน้ 5 อาคาร 19 คณะ
วทิยาศาสตร ์มศว  จดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ (D.Ed.Math_59_4.1_12) 

3) การประชุมวชิาการทางคณิตศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 2016) และการ
ประชุมวชิาการคณิตศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยกุตป์ระจาํปี 2559 (APAM 2016)  ระหว่างวนัที ่23-25 
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พฤษภาคม พ.ศ. 2560  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  (D.Ed.Math_59_4.1_13) 

4) โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  
เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  วนัที ่13 มถุินายน  พ.ศ. 2560  จดัโดย 
ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (D.Ed.Math_59_4.1_14) 

3. ขออนุมติัเข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ทาํบนัทกึขอ้ความเพือ่

ขออนุมตัเิขา้ร่วมอบรม/ประชุมทางวชิาการเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ทกุครัง้  

4. เข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ ตามท่ี
เลือกไว้ 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรท์ุกคน ไดเ้ขา้รว่มอบรม 
/ ประชุมทางวชิาการ เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ ตามทีข่ออนุมตัไิว ้

5. กาํกบั ดแูล ติดตาม และตรวจสอบผลการเข้าร่วมอบรม / ประชมุทางวิชาการ เพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ 

ตลอดปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ไดก้ํากบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบผลการเขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ เพือ่
เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน  และไดจ้ดัทาํ “แบบประเมนิความพงึ
พอใจทีม่ตี่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” (D.Ed.Math_59_4.1_15) 

6. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทกุคน ไดท้าํ “แบบ
ประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร”  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” พบวา่  
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มคีวามพงึพอใจต่อการสง่เสรมิ
และพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป   
(D.Ed.Math_59_4.1_16) 

7. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

เมือ่วนัที ่7 มถิุนายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการสง่เสรมิและ
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พฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการการสง่เสรมิและพฒันา
อาจารยป์ระจําหลกัสตูร  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารดาํเนินการตามระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร ของปีการศกึษา 2559  อยา่งต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2560  ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม 

2) ควรสนบัสนุนใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคน เขา้รว่มอบรม / ประชุมทางวชิาการ 
เพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ มากขึน้ อยา่งน้อย 1 ครัง้ต่อภาคการศกึษา  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
งบประมาณทีไ่ดร้บั 

3) มหาวทิยาลยัควรจดัสรรงบสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม้ากขึน้ 
(D.Ed.Math_59_4.1_16)  

8. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7  โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร อยูด่ว้ย  เพือ่
นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2559  
(M.Ed.Math_59_4.1_17) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกใน
การส่งเสริมและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์  
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  กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

ลาํดบั ช่ือ – นามสกลุ กิจกรรม 
1 อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า 

จนัทจ์ารภุรณ์ 
 โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ 

การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ วนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 โครงการจดัการความรูแ้ละเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยั เรือ่ง การวจิยัในชัน้เรยีน  ใน
วนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอ้ง 19-501 ชัน้ 5 อาคาร 19 
คณะวทิยาศาสตร ์มศว  จดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2 อาจารย ์ดร.ขวญั  
เพยีซา้ย 

 โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ 
การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ วนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

 โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  เรือ่ง 
การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  วนัที ่13 มถุินายน  พ.ศ. 2560  
จดัโดย ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

3 อาจารย ์ดร.ญานิน 
กองทพิย ์

 โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้ 
การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศสงิคโปร ์ วนัที ่30 กนัยายน 
พ.ศ. 2559  จดัโดย คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 โครงการจดัการความรูแ้ละเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยั เรือ่ง การวจิยัในชัน้เรยีน  ใน
วนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอ้ง 19-501 ชัน้ 5 อาคาร 19 
คณะวทิยาศาสตร ์มศว  จดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  เรือ่ง 
การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  วนัที ่13 มถุินายน  พ.ศ. 2560  
จดัโดย ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

4 อาจารย ์ดร. 
สายณัห ์ โสธะโร 

 โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  เรือ่ง 
การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  วนัที ่13 มถุินายน  พ.ศ. 2560  
จดัโดย ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

5 อาจารย ์ดร. 
ณหทยั ฤกษ์ฤทยั
รตัน์ 

 การประชุมวชิาการทางคณิตศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 2016) และการ
ประชุมวชิาการคณิตศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยุกตป์ระจาํปี 2559 (APAM 2016)  ระหวา่ง
วนัที ่23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  จดัโดย ภาควชิาคณติศาสตรแ์ละวทิยาการ
คอมพวิเตอร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

 โครงการจดัการความรูแ้ละเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยั เรือ่ง การวจิยัในชัน้เรยีน  ใน
วนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอ้ง 19-501 ชัน้ 5 อาคาร 19 
คณะวทิยาศาสตร ์มศว  จดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 2559  เรือ่ง 
การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  วนัที ่13 มถุินายน  พ.ศ. 2560  
จดัโดย ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
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  การปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ 

(หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปีการศกึษา 2559) 
มอีาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่จาํนวน 1 คน  
การปฐมนิเทศหรอืใหค้าํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอน   ม ี   ไมม่ ี
 
ตัง้แต่ปีการศกึษา 2558 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิา

คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดกํ้าหนดให ้อาจารย ์ดร.ญานิน กองทพิย ์ มสีว่นรว่มใน
การดาํเนินกจิกรรมต่างๆ ของหลกัสตูรเพือ่เตรยีมความพรอ้มในการเป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรใหม ่ใน
ปีการศกึษา 2559  โดยม ีศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ป ัน้น่ิม  และ อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์  เป็นพี่
เลีย้งคอยใหค้าํแนะนําดา้นการจดัการเรยีนการสอนแก่ อาจารย ์ดร.ญานิน กองทพิย ์   
 (หมายถงึ อาจารยท์ีไ่ดร้บัการแต่งตัง้เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ปีการศกึษา 2558) 
 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_4.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

เรือ่ง คุณสมบตัแิละจาํนวนของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  สาํหรบั 
ปีการศกึษา 2559  (เมือ่วนัที ่3 สงิหาคม 2559) 

D.Ed.Math_59_4.1_2 สมอ. 08 ของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)   

D.Ed.Math_59_4.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร  

D.Ed.Math_59_4.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ตี่อการบรหิารงานหลกัสตูรของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
และแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการรบัและแต่งตัง้อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

D.Ed.Math_59_4.1_5 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
D.Ed.Math_59_4.1_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง กาํหนดบทบาท 

หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
D.Ed.Math_59_4.1_7 รายงานผลการแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของ

อาจารยป์ระจําหลกัสตูร 
D.Ed.Math_59_4.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การสะทอ้นผลการ

บรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกใน
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รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
การบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร   

D.Ed.Math_59_4.1_9 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
D.Ed.Math_59_4.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกาํหนด

เป้าหมายของการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร ประจาํปี
การศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_4.1_11 โครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบัหลกัสตูรและการ
จดัการเรยีนรู ้การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ของประเทศ
สงิคโปร ์ (วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2559)   

D.Ed.Math_59_4.1_12 โครงการจดัการความรูแ้ละเสรมิสรา้งบรรยากาศการวจิยั เรือ่ง การวจิยัใน
ชัน้เรยีน  ในวนัศุกรท์ี ่25 พฤศจกิายน 2559 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ หอ้ง 
19-501 ชัน้ 5 อาคาร 19 คณะวทิยาศาสตร ์มศว  จดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

D.Ed.Math_59_4.1_13 การประชุมวชิาการทางคณิตศาสตรป์ระจาํปี 2559 ครัง้ที ่21 (AMM 2016) 
และการประชุมวชิาการคณติศาสตรบ์รสิทุธิแ์ละประยกุตป์ระจาํปี 2559 
(APAM 2016)   

D.Ed.Math_59_4.1_14 โครงการพฒันาบุคลากรและนิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 ปีการศกึษา 
2559  เรือ่ง การใชเ้ครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-Nspire CX CAS”  ระหว่าง
(วนัที ่13 มถุินายน  พ.ศ. 2559)   

D.Ed.Math_59_4.1_15 รายงานผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

D.Ed.Math_59_4.1_16 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ตี่อการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
แนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

D.Ed.Math_59_4.1_17 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.2) 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีมีคณุวฒิุปริญญาเอก  (ประเดน็ท่ี 4.2.1) 

รายการข้อมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีม่วีุฒปิรญิญาเอก 5 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีม่วีุฒปิรญิญาเอก  รอ้ยละ 100 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 60 ขึน้ไป 5 คะแนน 
 

ร้อยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรท่ีดาํรงตาํแหน่งทางวิชาการ  (ประเดน็ท่ี 4.2.2) 

รายการข้อมลูพืน้ฐาน ผลการดาํเนินการ 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ 0 คน 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํทีท่ีด่าํรงตาํแหน่งทางวชิาการ รอ้ยละ 0 
เทยีบคะแนนเตม็ 5 = รอ้ยละ 80 ขึน้ไป 0 คะแนน 
 

  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ประเดน็ท่ี 4.2.3) 

เกณฑม์าตรฐาน ผลการดาํเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ตีพิมพห์รือเผยแพร่ 2 
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 5 คน 
รอ้ยละของงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่ต่อ
จาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้หมด 

รอ้ยละ 40 

เทยีบคะแนน 5 คะแนน 3.33 คะแนน 
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ลาํดบั อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ผลงานท่ีได้รบัการตีพิมพห์รอืเผยแพร่/งานสรา้งสรรค ์

(เขียนในรปูแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

อาจารย ์ดร. ญานิน   
กองทพิย ์

Sangpom, W., Suthisung,N., Kongthip, Y. and Inprasitha, M. 
(2016). Advanced Mathematical Thinking and Students’ 
Mathematical Learning: Reflection from Students’ Problem-
Solving in Mathematics Classroom.Journal of Education and 
Learning. Vol.5 No.3  pp.72 – 82. 

1 

2 อาจารย ์ดร. ณหทยั  
ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

N. Rerkruthairat and D. Thongtha. (2016). A Non Uniform 
Bound on Normal Approximation  of Randomized Orthogonal 
Array Sampling Designs via Stein’s Method. Chiang Mai 
Journal of Science. 43(5) : 1192-1204. 

1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 2 
คิดเป็นรอ้ยละ 40 

 

  จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปริญญาเอก ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมลู TCI  
และ Scopus ต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  (ประเดน็ท่ี 4.2.4) 

ในปีการศกึษา 2559  รายละเอยีดบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ทีไ่ดร้บัการอา้งองิในฐานขอ้มลู TCI  และ Scopus  มดีงัน้ี  

1. จาํนวนบทความวจิยัทีต่พีมิพใ์นฐานขอ้มลู TCI และ Scopus (ตัง้แตปี่ ค.ศ.2012-2016)  
ทีไ่ดร้บัการอา้งองิเทา่กบั 3 บทความ 

2. อตัราสว่นจาํนวนบทความทีไ่ดร้บัการอา้งองิต่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร เท่ากบั 0.6 

3. หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์อยูใ่นกลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย ีไดค้ะแนนเทา่กบั 1.2 คะแนน 

 
แหล่งท่ีงานวิจยัได้รบัการอ้างอิง 

จาํนวนบทความท่ีได้รบัการอ้างอิง 
ปี พ.ศ.
2555 

(2012) 

ปี พ.ศ.
2556 

(2013) 

ปี พ.ศ.
2557 

(2014) 

ปี พ.ศ.
2558 

(2015) 

ปี พ.ศ.
2559 

(2016) 
1. จาํนวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิในฐาน TCI 0 0 0 0 0 
2. จาํนวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิในฐาน Scopus 2 1 0 0 0 
3. ผลรวมจํานวนบทความวจิยัทีไ่ดร้บัการอา้งองิในฐาน TCI
และ Scopus 

2 1 0 0 0 

จํานวนบทความวิจยัที่ได้รบัการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

0.6 

คะแนนท่ีได้เม่ือเทียบตามกลุ่มสาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี เท่ากบั 1.2 คะแนน 
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รายละเอยีดบทความ มดีงัน้ี 

ลาํดบั 
อาจารยป์ระจาํ

หลกัสตูร 
ผลงานท่ีได้รบัการอ้างอิง ผลงานท่ีอ้างอิง 

1 อาจารย ์ดร. ญานิน 
กองทพิย ์

Kongthip, Y., Inprasitha, M., 
Pattanajak, A., and Inprasitha, N. 
(2012).  Mathematical Communication 
by 5th Grade Students’ Gestures in 
Lesson Study and Open Approach 
Context. Psychology. 3(8): 632-637. 

Suriyon, A., Inprasitha, M., 
&Sangaroon, K. (2013). Students’ 
Metacognitive Strategies in the 
Mathematics Classroom Using Open 
Approach. Psychology, 4(07), 585. 

2 
 

อาจารย ์ดร. ณหทยั  
ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

K. Neammanee and N. Rerkruthairat.  
An Improvement of a Uniform Bound 
on a Combinatorial Central Limit 
Theorem. Communications in 
Statistics-Theory and Methods. 41 
(2012) : 1509-1602 

Simcharoen, W., &Neammanee, K. 
(2016). Non uniform bound on a 
combinatorial central limit 
theorem. Communications in 
Statistics-Theory and 
Methods, 45(18), 5517-5532. 

3 
 

อาจารย ์ดร.ณหทยั  
ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

N. Rerkruthairat and K. Neammanee. 
(2013).  An Improvement of a Non-
Uniform Bound on Normal 
Approximation of Randomized 
Orthogonal Array Sampling Designs. 
Communications in Statistics-Theory 
and Methods. 42 : 118-134. 

Rerkruthairat, N., &Thongtha, D. 
(2016). A Non Uniform Bound on 
Normal Approximation of Randomized 
Orthogonal Array Sampling Designs 
via Stein’s Method. CHIANG MAI 
JOURNAL OF SCIENCE, 43(5), 
1191-1203. 

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_4.2_1 Kongthip, Y., Inprasitha, M., Pattanajak, A., and Inprasitha, N. 

(2012).  Mathematical Communication by 5th Grade Students’ 
Gestures in Lesson Study and Open Approach Context. 
Psychology. 3(8): 632-637. 

D.Ed.Math_59_4.2_2 N. Rerkruthairat and K. Neammanee. (2013).  An Improvement of 
a Non-Uniform Bound on Normal Approximation of Randomized 
Orthogonal Array Sampling Designs. Communications in Statistics-
Theory and Methods. 42 : 118-134. 
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ผลท่ีเกิดกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 4.3) 

ตวับง่ช้ีย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยูข่องอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    5 5 5 ปานกลาง 

(3 คะแนน) ความพงึพอใจของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 5 4.71 4.72 
*การรายงานแนวโน้มผลการดาํเนินงานต้องรายงาน  3 ชดุข้อมลู 
 

ในปีการศกึษา 2559  ประเดน็ในแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารหลกัสตูรของ
อาจารยป์ระจําหลกัสตูร  มดีงัน้ี   

1. ด้านประสิทธิภาพในการบริหารหลกัสตูร  

1.1 การกาํหนดวสิยัทศัน์ และกลยทุธใ์นการบรหิารหลกัสตูร 

1.2 การวางแผนการบรหิารหลกัสตูรทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

1.3 การกาํหนดโครงสรา้งการบรหิารงานหลกัสตูร 

1.4 การกาํหนดขัน้ตอนและการดาํเนินงานตามแผนการบรหิารหลกัสตูร 

1.5 การตดิตามการจดัการเรยีนการสอนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน TQF 

1.6 การตดิตามการทวนสอบและการประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและการประกนั
คณุภาพหลกัสตูร 

1.7 การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและการปรบัปรุงการบรหิารงานหลกัสตูร 

2. ด้านคณุภาพการบริหารหลกัสตูร  

2.1 จาํนวนรบันิสติมคีวามเหมาะสมเมือ่เทยีบกบัคณุวุฒแิละจาํนวนอาจารยใ์นหลกัสตูร 

2.2 ระบบการคดัเลอืกนิสติไดม้าตรฐาน 

2.3 ระบบการจดัการรายวชิาใหก้บันิสติมคีวามเหมาะสม2.4 การจดัระบบผูส้อนในแต่ละ
วชิามคีวามเหมาะสม2.5 การจดัตารางสอนเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย 

2.6 การประเมนิประสทิธภิาพการสอนของคณาจารยม์คีวามเหมาะสม 

2.7 การใหข้อ้มลูสารสนเทศ ประกาศ ระเบยีบการของคณะและมหาวทิยาลยัใหก้บันิสติ  
มคีวามถกูตอ้ง รวดเรว็ และนิสติเขา้ถงึแหล่งขอ้มลู 

2.8 ความเหมาะสมของการจดักจิกรรมเพื่อสรา้งความเขา้ใจใหแ้ก่อาจารยแ์ละนิสติในการ
พฒันาผูเ้รยีนใหเ้ป็นบณัฑติทีพ่งึประสงคต์ามเป้าประสงคข์องหลกัสตูร 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
M.Ed.Math_59_4.3_1 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เลขที ่1287 / 2556   

เรือ่ง แต่งตัง้อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

M.Ed.Math_59_4.3_2 สมอ. 08 ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)   
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หมวดท่ี 4 

หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน  

(การบริหารหลกัสตูร) 

สาระของรายวิชาในหลกัสตูร (ตวับง่ช้ีท่ี 5.1) 

  การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

ดงัทีก่ลา่วมาแลว้วา่  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) เป็นหลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกแบบศกึษาเตม็เวลาทีเ่น้นการวจิยั แบบที ่2.1 
โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่คีณุภาพและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ 

เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูเป็นผูนํ้าทีม่คีณุธรรมจรยิธรรมดา้นการ
วจิยัสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรศกึษาและสามารถนําผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน 
คณิตศาสตร ์เป็นผูนํ้าทางดา้นการพฒันาหลกัสตูรคณติศาสตร ์ทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคม
และการพฒันาประเทศ และเป็นผูนํ้าทางดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์สามารถใหค้าํแนะนําและ
เป็นตวัแบบการจดัการเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธภิาพหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  จงึไดก้าํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิาทีใ่หห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการและ
วชิาชพี มคีวามทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ 
และกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.)  

 จากการสะทอ้นผลการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ในปีการศกึษา 2558 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  ทีใ่ห ้“อาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรมีบทบาท หน้าท่ี และรบัผิดชอบในการควบคมุ กาํกบั ดแูล การจดัการเรียนการสอน
และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ร่วมกบัคณะกรรมการบริหารหลกัสตูร”  สง่ผลใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา” และยนืยนัการให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” มบีทบาท หน้าที ่และรบัผดิชอบในการควบคมุ 
กาํกบั ดแูล การจดัการเรยีนการสอน และสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
และใหอ้าจารยผ์ูส้อนและนิสติทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อหลกัสตูรและสาระของรายวชิา ดา้น
ความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ดงัแผนผงั  
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แผนผงั 5.1  ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 
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แผนผงั 5.1  ระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา (ต่อ) 



 

จากแผนผงั หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา และมผีลการ
ดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชา  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2548) ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
รายวชิาใน โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตัทิีช่่วยเสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการ มี
ความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อกีทัง้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ  
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) โดยอา้งองิขอ้มลูจากกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  เพือ่ยกรา่ง/จดัทาํ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) (มคอ.2) ทีส่อดคลอ้งตามความตอ้งการของสงัคม  
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ)  

2) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มคีณุสมบตั ิดงัน้ี 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํ สงักดัภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
(2) มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาเอก ในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาหรอืคณิตศาสตร ์
(3) มปีระสบการณ์ดา้นการสอนอยา่งน้อย 3 ปี  

3) กาํหนดใหค้ณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  จาํนวน 4 คน  มรีายชื่อดงัน้ี 

(1)  อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
(2)  อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์
(3)  อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
(4)  อาจารย ์ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2555) สง่ไปยงับณัฑติวทิยาลยั (D.Ed.Math_59_5.1_1)  
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2. ขอแต่งตัง้คณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรื่อง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) สง่ไปยงั
บณัฑติวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มคีาํสัง่เรือ่งแต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) (D.Ed.Math_59_5.1_2) 

3. จดัทาํ (ร่าง) หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร(์หลกัสตูร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 

 คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  จดัทาํ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ตามแบบ มคอ.2 โดยใหห้ลกัสตูรมทีัง้สาระวชิาทางทฤษฎแีละการปฏบิตั ิทีช่ว่ย
เสรมิสรา้งทกัษะทางวชิาการ มคีวามทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  อกีทัง้ใหส้อดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของของผูใ้ชบ้ณัฑติ และกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต(ิมคอ.)  
(D.Ed.Math_57_5.1_3) 

4. ขออนุมติัแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่คดักรองและเสนอชื่อคณะกรรมการพฒันาหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันา
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ใหห้ลกัสตูรและ
สาระของรายวชิามคีวามครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา   
ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้คีณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) เพือ่ทาํหน้าทีพ่ฒันาหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามคีวาม
ครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  โดยมผีูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั สาขาคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา อยา่งน้อย 2 คน ทาํหน้าทีว่พิากษ์หลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) ใหห้ลกัสตูรและสาระของรายวชิามี
ความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา อยูใ่นคณะกรรมการน้ี
ดว้ย   
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2) กาํหนดใหผู้ท้รงคณุวุฒภิายนอกสถาบนั สาขาคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา  
ทีเ่ป็นกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555)  มจีาํนวน 2 คน  ซึง่มรีายชื่อดงัน้ี 

(1) รองศาสตราจารย ์ดร. สมวงษ์ แปลงประสพโชค อาจารยป์ระจาํสาขาคณิตศาสตร ์ 
คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร    

(2) รองศาสตราจารย ์ดร.สริพิร ทพิยค์ง อาจารยป์ระจาํสาขาคณิตศาสตร ์คณะ 
ศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 
2555) สง่ไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์(D.Ed.Math_59_5.1_4) 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรื่อง ขออนุมตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
พฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  สง่ไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้ 

คณะวทิยาศาสตร ์มคีาํส ัง่เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  (D.Ed.Math_59_5.1_5) 

5. ปรบัปรงุหลกัสตูรให้สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ
(มคอ)  ให้มีความชดัเจนและความทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา  

คณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ไดร้ว่มกนัปรบัปรุงหลกัสตูรตามขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั  
จนไดห้ลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) (มคอ.2)  
ทีห่ลกัสตูรและสาระรายวชิามคีวามครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา และความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต(ิมคอ.)   

6. ขออนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(มคอ.2) 
ตามระบบ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและฝา่ยวชิาการของคณะวทิยาศาสตรท์าํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง  
ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  
(มคอ.2)  ไปตามระบบ เพือ่ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูรซึง่ผลมดีงัน้ี 

(1) คณะกรรมการประจาํบณัฑติวทิยาลยัเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที ่1  
   เมื่อวนัที ่9 เดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2555 

(2) สภาวชิาการเหน็ชอบหลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที3่  เมือ่วนัที ่12 เดอืน ตุลาคม พ.ศ.
2555 

(3) สภามหาวทิยาลยัอนุมตัหิลกัสตูรในการประชุม ครัง้ที1่2  เมือ่วนัที ่7 เดอืนธนัวาคม 
พ.ศ. 2555 
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ในการขออนุมตัแิต่ละขัน้ เมือ่มขีอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการ (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ไดป้รบัแกต้ามขอ้เสนอแนะ  แลว้สง่เพือ่
ขออนุมตัติ่อไป (D.Ed.Math_59_5.1_6) 

7. ขออนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร จากสาํนักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 
บณัฑติวทิยาลยัทาํหนงัสอื เรือ่ง ขออนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร / รบัทราบ สง่ไปยงั สาํนกังาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) รบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร

การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) เมือ่วนัที ่29 เดอืนมนีาคม  
พ.ศ. 2556 (D.Ed.Math_59_5.1_7)  

8. ประกาศเปิดรบัสมคัรและจดัสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตตามปฏิทินการศึกษาของ
บณัฑิตวิทยาลยั 

บณัฑติวทิยาลยัประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรท์างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด ์ http://grad.swu.ac.th  และ 
http://admission.swu.ac.th  และจดัสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ตามปฏทินิการศกึษา 

กาํหนดการเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่1) 
ประจาํปีการศกึษา 2559  มดีงัน้ี 

วนั เดือน ปี รายการ 
11 มกราคม ถงึ 5 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
13 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 09.00 - 11.00 น.  สอบภาษาองักฤษทัว่ไป 

13.00 – 16.00 น.  สอบขอ้เขยีน 
14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2559 สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
 6  มนีาคม พ.ศ. 2559 ประกาศผลการสอบ 
12 มนีาคม พ.ศ. 2559 รายงานตวัเขา้เป็นนิสติ 
(D.Ed.Math_59_5.1_8)  

เน่ืองจากผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่1) ประจาํปี
การศกึษา 2559 ของทุกหลกัสตูรมจีาํนวนน้อยมาก  บณัฑติวทิยาลยัจงึประกาศเปิดรบัสมคัรสอบ
คดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่2) ประจาํปีการศกึษา 2559  โดยใหผู้ส้มคัร
สอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่1) ประจาํปีการศกึษา 2559 ของทุก
หลกัสตูรมาสอบพรอ้มกบัผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่2)  
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กาํหนดการเกีย่วกบัการสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา ภาคตน้ (รอบที ่2) 
ประจาํปีการศกึษา 2559  มดีงัน้ี 

วนั เดือน ปี รายการ 
7 มนีาคม ถงึ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 ประกาศเปิดรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติ 
30  เมษายน พ.ศ. 2559   09.00 - 11.00 น.  สอบภาษาองักฤษทัว่ไป 
 13.00 – 16.00 น.  สอบขอ้เขยีน 
1  พฤษภาคม พ.ศ. 2559 สอบสมัภาษณ์วชิาการ 
15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 ประกาศผลการสอบขัน้ที ่2 
21 พฤษภาคม  พ.ศ. 2559 รายงานตวัเขา้เป็นนิสติ 
(D.Ed.Math_59_5.1_8)  

9. ดาํเนินการจดัการเรียนการสอน ตามปฏิทินการศึกษาของบณัฑิตวิทยาลยั 
อาจารยผ์ูส้อนดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนใหนิ้สติของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตรต์ามปฏทินิการศกึษาของบณัฑติวทิยาลยั  
ในปีการศกึษา 2559  กาํหนดการจดัการเรยีนการสอน มดีงัน้ี 

ภาคตน้   ตัง้แตว่นัที ่15 สงิหาคม ถงึวนัที ่23 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 

ภาคปลาย  ตัง้แตว่นัที ่ 9 มกราคม  ถงึวนัที ่26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 

10. ควบคมุ กาํกบั ดแูลการจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้
อาจารยป์ระจําหลกัสตูร / คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา

คณิตศาสตร ์ ไดร้ว่มกนัควบคมุ กาํกบั ดแูลการจดัการเรยีนการสอนและสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ให้
อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ตามความตอ้งการและความเหมาะสมโดยอาจารยผ์ูส้อนและนิสติสามารถแจง้
ความจาํนงมาทีค่ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร/ภาควชิาคณิตศาสตร ์ไดต้ลอดปีการศกึษา 

11. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา  
ก่อนสิน้ปีการศกึษา 2559  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อ

หลกัสตูรและสาระของรายวชิา”ทีเ่น้นดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิา (D.Ed.Math_59_5.1_9) 

12. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา และหา
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอหลกัสตูรและสาระของรายวชิา / ปค.003 / ปค.004 / รายงาน
ผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5) ของทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  และแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้อง
ตนเองของนิสติในแต่ละรายวชิาซึง่พบวา่  อาจารยผ์ูส้อนและนิสติมคีวามพงึพอใจต่อหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิาอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 
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เมือ่วนัที ่7  มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อหลกัสตูรและ
สาระของรายวชิา  และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของ
รายวชิา  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) ในการปรบัปรุงหลกัสตูรรอบถดัไป หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีใ่หนิ้สติไดล้งมอื
ปฏบิตักิารสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของกลุม่เป้าหมาย แลว้นํา
กจิกรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตรน์ัน้ไปทดลองใชเ้พือ่ตรวจสอบประสทิธภิาพของกจิกรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์เพือ่นําไปสูก่ารสรา้งเครือ่งมอืวจิยัของตนเอง 

2) หลกัสตูรควรมรีายวชิาทีเ่ปิดโอกาสใหนิ้สติมสีว่นรว่มหรอืจดัประชุมวชิาการ แต่ทัง้น้ี
ขึน้อยูก่บัระยะเวลา งบประมาณ และความเหมาะสม  (D.Ed.Math_59_5.1_10) 

13. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดจ้ดัทาํรายงาน

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจและ
แนวทางในการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิาอยูด่ว้ย  เพือ่
นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิาในรอบถดัไป (D.Ed.Math_59_5.1_11) 

14. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจมีต่อหลกัสตูรและสาระของรายวิชา และ
แนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวิชา 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดนํ้าเสนอ
ผลการประเมนิความพงึพอใจและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระ
ของรายวชิา ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์ 
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  การปรบัปรงุหลกัสตูรให้ทนัสมยัตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานัน้ 

จากการสะทอ้นผลการสง่เสรมิและพฒันาอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558 ของ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการ
ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  ทีใ่ห ้“มีการปรบัปรงุ มคอ.3 
โดยระบสุาระรายวิชาหรือกิจกรรมให้ชดัเจนเพ่ือการพฒันาอย่างเป็นรปูธรรม และส่งเสริมให้มี
การพฒันา การควบคมุปริญญานิพนธใ์ห้ดาํเนินการไปอย่างต่อเน่ือง”   สง่ผลใหห้ลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปรบัปรงุหลกัสตูร
ใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาวชิา  ดงัน้ี 

ด้านสาระของรายวิชา 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555)  ไดม้ี

การปรบัปรุงหลกัสตูรโดยการปรบัชือ่และคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา) ตามขอ้เสนอแนะของผู้
ทรงวุฒภิายนอกสถาบนั  คณะกรรมการทีพ่จิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  สาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.) เพือ่ใหท้นัสมยัตามความกา้วหน้าในสาขาและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 

ตวัอยา่งการปรบัชือ่และคาํอธบิายรายวชิา (ในบางรายวชิา) ดงัตารางต่อไปน้ี  
 
หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2548 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน  
 การสอนคณิตศาสตร ์  3(3-0) 
ME 711 Development of Mathematics  
 Curriculum  and Instruction  
ศกึษาวเิคราะหก์ระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร ์ทัง้ในและต่างประเทศ แนวโน้มใน
อนาคต  การบรหิารและจดัการหลกัสตูร 

คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน 
 การสอนคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME 711 Development of Mathematics  
 Curriculum and Instruction 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกีย่วกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรท์ัง้ในและต่างประเทศ  แนวโน้มของหลกัสตูร
คณิตศาสตรใ์นอนาคต และการบรหิารจดัการหลกัสตูร
ปฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตรห์รอื
นวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์หส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของสงัคมและการพฒันาประเทศพรอ้ม
ทัง้จดัประชุมทางวชิาการเพือ่นําเสนอผลการสรา้งสรรค์
และพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตรห์รอืนวตักรรมดา้นการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตร ์

คษ 712 ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและ 
 การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์3(3-0)  
ME 712 Practicum on Development of  
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction 
บุรพวชิา : คษ 711 

คษ 712 ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและ 
 การเรยีนการสอนคณิตศาสตร2์(1-2-3)  
ME 712 Internship on Development of   
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction 
บุรพวชิา : คษ 711 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์     หน้า  76 

ฝึกปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพทอ้งถิน่  การนํา
หลกัสตูรไปใช ้รวมทัง้การตรวจสอบประสทิธภิาพของ
หลกัสตูร 
 

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
กลุม่เป้าหมาย และนําหลกัสตูรไปทดลองใชเ้พือ่ตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของหลกัสตูรพรอ้มทัง้จดัประชุมทางวชิาการ
เพือ่นําเสนอหลกัสตูรทีพ่ฒันาและผลการทดลองใช ้

 
นอกจากนัน้ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ.

2555)  ยงัได ้“กาํหนดให้อาจารยผ์ูส้อนปรบัปรงุ มคอ.3 โดยระบสุาระรายวิชาหรือกิจกรรมให้
ชดัเจนเพ่ือการพฒันาอย่างเป็นรปูธรรม”  

ผลการดาํเนินงาน   ในรายวชิา คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์และรายวชิา คษ 713 สมัมนาการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
อาจารยผ์ูส้อนไดม้กีารนําเสนอหวัขอ้หรอืประเดน็ทีน่่าสนใจและสามารถนําไปใชเ้ป็นหวัขอ้ปรญิญา
นิพนธ ์ เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํปรญิญานิพนธใ์หแ้กนิ่สติขณะจดัการเรยีนการสอน เช่น การ
จดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนใน
ศตวรรษที ่21 / การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรต์ามแนวคดิของ STEM Education และ STEAM 
Education / การแกป้ญัหาโดยใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) / การจดัการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรผ์า่นการแกป้ญัหาอยา่งสรา้งสรรคแ์ละ เป็นตน้  เพือ่จุดประกายความคดิในการทาํ
ปรญิญานิพนธใ์หแ้ก่นิสติขณะจดัการเรยีนการสอน/พดูคยุนอกหอ้งเรยีน   

ด้านสาระของหวัข้อปริญญานิพนธ ์
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555)  ไดม้ี

การสนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้แนวคดิเกีย่วกบั STEM Education การสรา้งกจิกรรมการเรยีนการรู้
ตามแนวคดิของ STEM Education  และการสรา้งกจิกรรมการเรยีนการรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนหอ้งเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ นอกจากนัน้ ยงัมกีาร
สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้แนวคดิเกีย่วกบัการสรา้งแบบจาํลองเชงิคณิตศาสตร ์(Mathematics 
Modeling) และสรา้งกจิกรรมการเรยีนรูเ้พือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการแกป้ญัหาผา่นการสรา้ง
แบบจาํลองเชงิคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ และระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย เพือ่ใหน้กัเรยีนเหน็การนําความรูค้ณิตศาสตรไ์ปใชใ้นการแกป้ญัหาสถานการณ์
จรงิหรอืปญัหาในชวีติประจาํวนั   

เมือ่วนัที ่31 พฤษภาคม – 1 มถิุนายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์รว่มกบัคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดจ้ดั “โครงการการนําเสนอหวัข้อวิจยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสิตระดบั
บณัฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ประจาํปีการศึกษา 2559” ณ หอ้งประชุม 10 – 210  ของ
ภาควชิาคณติศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  (D.Ed.Math_59_5.1_12) 
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ผลการดาํเนินการ  (1) มนิีสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จาํนวน 
4 คน ไดย้ืน่ขอนําเสนอหวัขอ้วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ซึง่ผลการพจิารณาหวัขอ้วจิยั
ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อนุญาตใหนิ้สติทุกคนดาํเนินการวจิยัตามหวัขอ้ทีนํ่าเสนอ  และ (2) 
ความพงึพอใจของนิสติและคณาจารยท์ีม่ตี่อโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป 
(D.Ed.Math_59_5.1_13 และ D.Ed.Math_59_5.1_14)   

ภายหลงัโครงการส้ินสดุ  มนิีสติหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ทีเ่ขา้
รว่มโครงการฯ จาํนวน 2 คน ยืน่ขอนําเสนอหวัขอ้วจิยัทีส่นใจต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ  ใน
วนัที ่30 มถุินายน พ.ศ. 2560  (D.Ed.Math_59_5.1_15)   

นอกจากนัน้  ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่ม
โครงการฯ  สง่ผลใหนิ้สติทัง้ 4 คนทีนํ่าเสนอหวัขอ้วจิยัเหน็แนวทางในการทาํวจิยั/ปรญิญานิพนธ ์ และ
พรอ้มจะยืน่สอบเคา้โครงปรญิญานิพนธภ์ายในเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2560   

 

รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_59_5.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การกาํหนด

เป้าหมายของการออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวชิา และคณะกรรมการ 
(รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 

D.Ed.Math_59_5.1_2 คาํสัง่มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการ (รา่ง) 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2555) 

D.Ed.Math_59_5.1_3 (รา่ง) หลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  (มคอ.2) 

D.Ed.Math_59_5.1_4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง คณะกรรมการพฒันา
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง 
พ.ศ. 2555)  

D.Ed.Math_59_5.1_5 คาํสัง่คณะวทิยาศาสตร ์เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  

D.Ed.Math_59_5.1_6 สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมตัเิหน็ชอบหลกัสตูร  
ใน มคอ. 2 หน้า 2 

D.Ed.Math_59_5.1_7 ผลการรบัทราบการใหค้วามเหน็ชอบหลกัสตูร ของสาํนกังานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษา (สกอ.)  
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_59_5.1_8 ระเบยีบการรบัสมคัรสอบคดัเลอืกเขา้เป็นนิสติระดบับณัฑติศกึษา  

ภาคตน้ ประจาํปีการศกึษา 2559 (รอบ 1 และ รอบ 2) 
D.Ed.Math_59_5.1_9 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อหลกัสตูรและสาระของรายวชิา   

ดา้นความครอบคลุม ความชดัเจน และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าใน
สาขาวชิา    

D.Ed.Math_59_5.1_10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิความ
พงึพอใจทีม่ตี่อหลกัสตูรและสาระของรายวชิา และแนวทางการปรบัปรงุระบบ
และกลไกในการออกแบบหลกัสตูรและสาระของรายวชิา 

D.Ed.Math_59_5.1_11 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) 
D.Ed.Math_59_5.1_12 โครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั

บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ประจาํปีการศกึษา 2559  (เมือ่วนัที ่31 
พฤษภาคม – 1 มถุินายน 2560) 

D.Ed.Math_59_5.1_13 รายงานโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ประจาํปีการศกึษา 2559   

D.Ed.Math_59_5.1_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
หวัขอ้วจิยัของนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์(เมือ่วนัที ่31 
พฤษภาคม – 1 มถุินายน 2560) 

D.Ed.Math_59_5.1_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการพจิารณา
หวัขอ้วจิยัของนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณติศาสตร ์(เมือ่วนัที ่30
มถิุนายน 2560) 

 

การบริหารหลกัสตูร 

1. ปัญหาในการบริหารหลกัสตูร 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555)  ได้

วางแผนและออกแบบ “ระบบและกลไกในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร”  ทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร
มบีทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบในงานดา้นต่างๆ ตามความถนดัความเชีย่วชาญและความ
เหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน  มกีารควบคุม กํากบั ดแูล และตดิตามผลการดาํเนินงาน
ของหลกัสตูรเป็นระยะๆ จงึไม่มีปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร 

2. ผลกระทบของปัญหาต่อสมัฤทธิผลตามวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 
เน่ืองจากไม่มีปญัหาในการบรหิารหลกัสตูร  จงึไม่มีผลกระทบของปญัหาต่อสมัฤทธิผ์ลตาม

วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
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3. แนวทางการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในอนาคต 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์มกีลุม่ไลน์ทางมอื

ถอื เป็นอกีชอ่งทางหน่ึงในการตดิต่อปรกึษาหารอืกนัและถา้มปีญัหาเกดิขึน้และตอ้งการแกไ้ข กจ็ะนดั
ประชุมรว่มกนัเพือ่หาแนวทางในการแกป้ญัหา แลว้ตดิตามผลการดาํเนินการแกป้ญัหานัน้ 
 

การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  (ตวับง่ช้ีท่ี 5.2) 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  เป็น
หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอกแบบศกึษาเตม็เวลาเน้นการวจิยั แบบที ่2.1 โดยมกีารทาํปรญิญานิพนธท์ีม่ ี
คณุภาพและก่อใหเ้กดิความกา้วหน้าทางวชิาการและวชิาชพี และศกึษารายวชิาเพิม่เตมิ ซึง่ในการศกึษา
รายวชิาเพิม่เตมิ  นิสติตอ้งศกึษาทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิาคณิตศาสตรศกึษา  และรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่ม
วชิาคณติศาสตร ์

จากการสะทอ้นผลการวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  ในปีการศกึษา 
2558 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และ
ขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  สง่ผลให้
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจดัการเรยีนการสอน”  โดยพจิารณา (1) ดา้นการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกํากบัตดิตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) ของอาจารยผ์ูส้อน  และ (2) ดา้นการ
ควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธแ์ละการคน้ควา้อสิระในระดบับณัฑติศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัสาขาวชิาและ
ความกา้วหน้าของศาสตร ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธแ์ละและการคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญสอดคลอ้งหรอืสมัพนัธก์บัหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์  ดงัน้ี 

  การกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบัติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้  
(มคอ.3 และ มคอ.4) 

เพือ่ใหนิ้สติประสบผลสาํเรจ็ในการศกึษารายวชิาเพิม่เตมินัน้  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ไดว้างแผนและกาํหนดระบบและกลไกในการ
กาํหนดอาจารยผ์ูส้อน  ดงัแผนผงั  

เน่ืองจาก บณัฑติวทิยาลยักําหนดใหจ้ดัสาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาคณิตศาสตร ์เป็นรายภาคการศกึษา (ภาคตน้และภาคปลาย) และใหจ้ดัสง่ก่อนเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศกึษา ดงันัน้หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 
2555)  จงึมกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกําหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกํากบัตดิตามและ
ตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) ในภาคตน้ และไดท้าํซํ้าอกีหน่ึงครัง้ในภาคปลาย 
ซึง่ทาํใหใ้นบางขัน้ตอนมผีลการดําเนินงานทัง้ภาคตน้และภาคปลาย  ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการกําหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4) 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการกําหนดอาจารยผ์ูส้อน  การกาํกบัตดิตามและตรวจสอบ 
การจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / มคอ.4)  (ต่อ) 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์     หน้า  82 

จากแผนผงั ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการกําหนดอาจารยผ์ูส้อน การ
กาํกบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และมคอ.4)ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดรายวิชาท่ีเปิดสอนตามแผนการศึกษาในหลกัสตูรและคณุสมบติัของ
อาจารยผ์ูส้อน 

เมือ่วนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณารายวชิาทีเ่ปิดสอนตามแผนการศกึษาในหลกัสตูร
และคณุสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  โดยอา้งองิ
ขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2557  ซึง่มตทิีป่ระชุม  
มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหเ้ปิดรายวชิาตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาคณิตศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิา
คณิตศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาทางการศกึษา 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทัง้รายวชิาทีอ่ยู่ในกลุม่วชิาคณิตศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุม่วชิาคณิตศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาทางการศกึษา มคีณุสมบตั ิดงันี้ 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคณุวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒไิมต่ํ่ากว่า
ปรญิญาโท หรอืดาํรงตาํแหน่งวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้่วยศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืคณิต
ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี  
(3) มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

3) กาํหนดใหเ้ชญิ ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้นิ่ม เป็นอาจารยพ์เิศษเพือ่สอนรายวชิา  
คณ 821 สมันาพชีคณิต  ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  ซึง่ ศาสตราจารย ์ดร. ณรงค ์ป ัน้น่ิม  เป็นผูม้ ี
ความรูค้วามสามารถพเิศษ ของภาควชิาคณิตศาสตร ์ ประจาํปีงบประมาณ 2560   

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้หรอืทาํหนงัสอืเชญิอาจารย์
ผูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  

5) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง สาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลู
ในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ  (D.Ed.Math_59_5.2_1) 

สาํหรบัภาคปลาย ปีการศกึษา 2559  เมือ่วนัที ่23 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  คณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่พจิารณารายวชิาที่
เปิดสอนตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนใน
ภาคปลาย ปีการศกึษา 2559  โดยอา้งองิขอ้มลูจากรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 
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1) กาํหนดใหเ้ปิดรายวชิาตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ทัง้รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาคณิตศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุ่มวชิา
คณิตศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาทางการศกึษา 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนทัง้รายวชิาทีอ่ยู่ในกลุม่วชิาคณิตศาสตรศกึษา รายวชิาทีอ่ยู่
ในกลุม่วชิาคณิตศาสตรแ์ละรายวชิาทีอ่ยูใ่นกลุม่วชิาทางการศกึษา มคีณุสมบตั ิดงันี้ 

(1) เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคณุวุฒภิายนอกสถาบนั ทีม่คีุณวุฒไิมต่ํ่ากว่า
ปรญิญาเอก หรอืดาํรงตาํแหน่งวชิาการไมต่ํ่ากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิาคณติศาสตรห์รอืคณิต
ศาสตรศกึษาหรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นักบัหลกัสตูร 

(2) มปีระสบการณ์ดา้นการสอน อยา่งน้อย 3 ปี  
(3) มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ช่สว่นหน่ึงของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ แจง้หรอืทาํหนงัสอืเชญิอาจารย์
ผูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่าํหนด  

4) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง สาํรบัการ
ลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลู
ในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ  (D.Ed.Math_59_5.2_2) 

2. ทาํหนังสือเชิญอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวิชา
ท่ีกาํหนด 

ในแตล่ะภาคการศกึษาประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ไดท้าํหนงัสอืเชญิอาจารยผ์ูส้อน 
และอาจารยพ์เิศษ เป็นอาจารยผ์ูส้อนในรายวชิาทีก่ําหนด 

3. ส่งสาํรบัการลงทะเบียนสาํหรบันิสิตแต่ละชัน้ปี ไปยงับณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือบนัทึก
ข้อมลูในระบบการลงทะเบียนของนิสิต 

เมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร ทาํบนัทกึขอ้ความ 
เรือ่ง สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 
2559  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ  
(D.Ed.Math_59_5.2_3) 

เมือ่วนัที ่16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559  ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูร ทาํบนัทกึขอ้ความ 
เรือ่ง สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
2559  ไปยงับณัฑติวทิยาลยั เพือ่บนัทกึขอ้มลูในระบบการลงทะเบยีนของนิสติ  
(D.Ed.Math_59_5.2_4) 

4. จดัประชมุช้ีแจงอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ เก่ียวกบัเป้าหมายของหลกัสตูรและ
สาระของรายวิชา และมอบหมายให้จดัทาํรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัเป้าหมาย
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ของหลกัสตูรและสาระของรายวชิา  และมอบหมายใหจ้ดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / 
มคอ.4 พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4  โดย
กาํหนดใหส้ง่กลบัมาทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษา 

5. จดัทาํแผนการเรียนรู้ ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4 ให้สอดคล้องกบัเป้าหมายของ
หลกัสตูรและสาระของรายวิชา และข้อเสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 / มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ในแต่ละภาคการศกึษา อยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษาอาจารยผ์ูส้อน / อาจารย์
พเิศษ (ถา้ม)ี  ไดจ้ดัทาํแผนการเรยีนรู ้ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4ใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายของหลกัสตูร
และสาระของรายวชิาและขอ้เสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  ของ
ปีการศกึษา 2558   

6. กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไดกํ้ากบัตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละการ
ประเมนิผลการเรยีนรูต้ามรายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา 
โดยมกีารสง่เมลแ์จง้เตอืน และใหค้าํปรกึษา / ตอบขอ้สงสยัเกีย่วกบัรายละเอยีดของรายวชิา 

7. รวบรวมรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวิชาท่ีเปิด
สอน แล้วเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

ในแต่ละภาคการศกึษาอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้ว่มกนัดาํเนินการ
รวบรวมรายละเอยีดของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนแลว้เผยแพรบ่น
เวบ็ไซตข์องภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์(D.Ed.Math_59_5.2_5 , D.Ed.Math_59_5.2_6) 

8. กาํกบั ดแูล และจดัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษทกุ
รายวิชา 

ตลอดปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้ว่มกนักาํกบั ดแูล และจดัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ใหอ้าจารย์
ผูส้อนตามความตอ้งการ  โดยใหอ้าจารยผ์ูส้อนแจง้ความจาํนงมาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / ภาควชิา
คณิตศาสตร ์

9. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 
ในภาคตน้และภาคปลาย ของปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา

ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดต้รวจสอบขอ้รอ้งเรยีนของนิสติเกีย่วกบัเกีย่วกบัการจดัการเรยีน
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การสอนของอาจารยผ์ูส้อน  พบว่า ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  
ดงันัน้คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร จงึไม่ไดห้าแนวทางแกไ้ขขอ้รอ้งเรยีนใดๆ 

10. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
(ปค.003 / ปค.004) ในระบบ และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 

ในแต่ละภาคการศกึษาการอยา่งน้อย 30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษานิสติทีเ่รยีนในแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษานัน้ ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ในระบบ และทําแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง  
ในแต่ละรายวชิา (เขยีนลงกระดาษ)  (D.Ed.Math_59_5.2_7, D.Ed.Math_59_5.2_8) 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก (D.Ed.Math_59_5.2_9)  

สว่นในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน (ปค.003 / ปค.004) อยูใ่นระดบัดมีาก  (D.Ed.Math_59_5.2_10) 

11. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจและหาแนวทางการปรบัปรงุการจดัการเรียน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน ประจาํปี
การศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน  (D.Ed.Math_59_5.2_9) 

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการ
สอนของอาจารยผ์ูส้อน” พบว่า  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 
ประจาํปีการศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน  (D.Ed.Math_59_5.2_10) 

เมือ่วนัที ่7  มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่สะทอ้นผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  และหาแนวทางปรบัปรงุระบบและกลไกในการจดัการเรยีนการสอน
ของอาจารยผ์ูส้อน  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา แจง้ความจํานงเรือ่งสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
ตอ้งการใช ้มาทีอ่าจารยป์ระจาํหลกัสตูร / ภาควชิาคณติศาสตร ์ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคการศกึษาถดัไป 
เพือ่ใหค้ณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มเีวลาในการเตรยีม
งบประมาณในการจดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูเ้หล่านัน้ 
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2) เสนอใหภ้าควชิาคณิตศาสตรด์าํเนินการเชญิ รองศาสตราจารย ์ดร. สุชาดา  บวรกติติ
ชยั เป็นอาจารยผ์ูส้อนรายวชิา คษ 741  วิธีการทางสถิติสาํหรบัการวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษา ใน
ปีงบประมาณ 2560  (D.Ed.Math_59_5.2_11) 

12. ประชมุอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ  เพ่ือทวนสอบผลสมัฤทธ์ิทุกรายวิชาท่ีเปิด
สอน 

ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  เมือ่วนัที ่ 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559  
พบวา่ ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) (D.Ed.Math_59_5.2_12) 

ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559  เมือ่วนัที ่ 6 มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ  ไดป้ระชุม
รว่มกนัเพือ่ทวนสอบผลสมัฤทธิ ์(ผลการเรยีน) ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559  
พบวา่ ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4) (D.Ed.Math_59_5.2_13) 

13. มอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตรม์อบหมายใหอ้าจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6  พรอ้มแนบแบบฟอรม์การจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา  
ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6  โดยกําหนดใหส้ง่กลบัมาทีป่ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรภายใน 30 วนั 
หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน  

14. กาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชาตาม
แบบ มคอ.5/ มคอ.6 

ในแต่ละภาคการศกึษาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา
ดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดก้าํกบัตดิตาม และตรวจสอบการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการ
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5/ มคอ.6ของอาจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิา  

15. รวบรวมรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา (มคอ.5 / มคอ.6) ทกุรายวิชาท่ีเปิด
สอน แล้วเผยแพร่บนเวบ็ไซต ์

ในแต่ละภาคการศกึษา (30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา)  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และ 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดร้วบรวมรายงานผลการ
ดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.5 / มคอ.6 ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  และเผยแพรบ่นเวบ็ไซตข์อง
ภาควชิาคณติศาสตร ์/ คณะวทิยาศาสตร ์ (D.Ed.Math_59_5.2_14) 
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16. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารยผ์ูส้อน การกาํกบั 
ติดตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อน” พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัด ี
ขึน้ไป และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน 

เมือ่วนัที ่7  มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการ
เรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อน  และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการกําหนดอาจารยผ์ูส้อน  
การกาํกบั  ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4)  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหใ้นแต่ละรายวชิา ควรมอีาจารยผ์ูส้อนอยา่งน้อย 2 คน รว่มกนัจดัการเรยีน
การสอน  เพือ่ใหนิ้สติเหน็ความหลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน  กลยทุธก์ารสอน  การ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้และประสบการณ์ทางวชิาการและการวจิยั  ทัง้น้ีขึน้อยูค่วามเชีย่วชาญของ
อาจารยผ์ูส้อนในรายวชิานัน้ 

2) กาํหนดใหอ้าจารยผ์ูส้อนจดัทาํแผนการเรยีนรูแ้ละการประเมนิผลการเรยีนรู ้ให้
สอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิอยา่งต่ออเนื่องในปี
การศกึษาถดัไป  (D.Ed.Math_59_5.2_15) 

17. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์จดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
จดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการกาํหนดอาจารย์
ผูส้อน การกํากบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 และ มคอ.4) ในปีการศกึษา 
2559 เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรในปีการศกึษา 2560 
(D.Ed.Math_59_5.2_16) 

18. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดผูส้อน การกาํกบั ติดตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4)  

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและแนวทางปรบัปรุงระบบ
และกลไกในการกําหนดอาจารยผ์ูส้อน การกํากบัตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 
และ มคอ.4) ในปีการศกึษา 2558  ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณิตศาสตร ์ 
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  การควบคมุหวัข้อปริญญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์ การช่วยเหลือ 
กาํกบั ติดตามในการทาํปริญญานิพนธ ์และการตีพิมพผ์ลงานในระดบับณัฑิตศึกษา 

ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มีนิสิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์จาํนวน 6 คน 
ได้ย่ืนขอนําเสนอหวัข้อวิจยัท่ีสนใจต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ซึง่ผลการพจิารณาหวัขอ้วจิยั
ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อนุญาตให้นิสิตทุกคนดาํเนินการวิจยัและย่ืนสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ตามหวัข้อท่ีนําเสนอ   

เน่ืองจาก นิสิตได้เพียงย่ืนสอบข้อหวัปริญญานิพนธเ์ท่านัน้  แต่ไม่ได้ย่ืนสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์  จงึยงัไม่มีการแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และการควบคมุหวัข้อ
ปริญญานิพนธ์ 

อยา่งไรกต็าม อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ไดว้างแผนและกาํหนด“ระบบและกลไก
ในการควบคมุหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การช่วยเหลอื กาํกบั 
ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษาของปีการศกึษา 2558”  ขึน้
ใหม ่ โดยการปรบัใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรและเลขานุการกรรมการบรหิารหลกัสตูร เป็น
กาํหนดวนัและเวลาสาํหรบัการนําเสนอ / สอบเคา้โครงละเอยีด ของนิสติและทาํหนงัสอืเชญิ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรเขา้รว่มประชุมเพือ่พจิารณา และใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรให้
ความเหน็ชอบและดาํเนินการขออนุมตัแิต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั / อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี นอกจากนัน้ใหอ้าจารยป์ระจําหลกัสตูรจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอแนวทางการปรบัปรุงระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารย์
ทีป่รกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคมุปรญิญานิพนธ ์อยูด่ว้ย  เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการแต่งตัง้
อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ ์และการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ในปีการศกึษาถดัไป  ก่อนใหป้ระธาน
กรรมการบรหิารหลกัสตูรนําเสนอผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการควบคุมดแูลและการให้
คาํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละแนวทางการปรบัปรุงระบบและกลไกในการแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธแ์ละการควบคมุปรญิญานิพนธ ์ ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตรเ์พือ่นําขอ้เสนอแนะเขา้
สูท่ีป่ระชุมคณะวทิยาศาสตร ์ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการควบคมุหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ การช่วยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา 
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แผนผงั 5.2   ระบบและกลไกในการควบคมุหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธ ์ การช่วยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์ 

และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา (ต่อ) 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_59_5.2_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รายวชิาทีเ่ปิดสอน

ตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง รายวชิาทีเ่ปิดสอน
ตามแผนการศกึษาในหลกัสตูรและคุณสมบตัขิองอาจารยผ์ูส้อนของแต่ละ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_3 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_4 สาํรบัการลงทะเบยีนสาํหรบันิสติ ระดบับณัฑติศกึษา สาขาคณิตศาสตร ์ 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน 
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_7 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) 2559 ในระบบ 

D.Ed.Math_59_5.2_8 แบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง 
D.Ed.Math_59_5.2_9 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์

ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_10 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน (ปค.003 / ปค.004) ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย  
ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของอาจารยผ์ูส้อนและ
แนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการจดัการเรยีนการสอนของอาจารย์
ผูส้อน 

D.Ed.Math_59_5.2_12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การทวนสอบผล
การเรยีน ของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การทวนสอบผล
การเรยีนของรายวชิาทีเ่ปิดสอน ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 
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รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_59_5.2_14 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6) ของทุกรายวชิาที่

เปิดสอน ในปีการศกึษา 2559 
D.Ed.Math_59_5.2_15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการจดัการเรยีนการสอนของ
อาจารยผ์ูส้อนและแนวทางการปรบัปรุงระบบและกลไกในการกําหนด
ผูส้อน การกํากบั ตดิตามและตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้(มคอ.3 / 
มคอ.4) 

D.Ed.Math_59_5.2_16 ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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การประเมินผูเ้รียน (ตวับง่ช้ีท่ี 5.3) 

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ได้
กาํหนดการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.) ไวใ้น
หมวดที ่4ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล  ซึง่มทีัง้หมด 5ดา้น ไดแ้ก่  

1. ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม   

2. ดา้นความรู ้ 

3. ดา้นทกัษะทางปญัญา  

4. ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ  

5. ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

โดยรายละเอยีดของการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา มดีงันี้ 

1. ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
กระตุน้ใหนิ้สติเหน็คณุคา่และ
ความสาํคญัของการมคีณุธรรม
จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี    โดยการตัง้ประเดน็
อภปิรายกรณีศกึษาเกีย่วกบัการ
ประกอบอาชพีของคร ู ซึง่อาจ
ไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารทีเ่กดิขึน้
ในชวีติจรงิ 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติขณะ
อภปิรายกรณีศกึษาเกีย่วกบั
การประกอบอาชพีของคร ู 
โดยการสงัเกตของอาจารย์
ผูส้อน และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

2. มจีรรยาบรรณในการวจิยั
และวชิาการ 

 

2. ใหค้าํแนะนําเกีย่วกบัการวจิยั 
พรอ้มสอดแทรกแนวคดิเกีย่วกบั
จรรยาบรรณในการวจิยั  

2. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติขณะดําเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกตของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ และ
การประเมนิตนเองของนิสติ 
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2. ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจใน
สาระหลกัของคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตรศกึษา
เป็นอยา่งด ี

2. สามารถประยกุตห์ลกัการ
และทฤษฎทีีส่าํคญัใชใ้น
ดา้นวชิาการวชิาชพีและ
งานวจิยัได ้

 

กาํหนดเน้ือหาสาระดา้นความรูใ้น
ทุกรายวชิาและใชร้ปูแบบการ
เรยีนการสอนแบบใดแบบหนึ่ง
หรอืมากกวา่หน่ึงแบบ ดงัน้ี 

1. การศกึษาคน้ควา้และแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง 

2. การเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by doing) 

3. การสมัมนา (seminar) เพือ่
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายร่วมกนัจากปญัหาหรอื
กรณีศกึษา 

4. การฟงับรรยายพเิศษจาก
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒทิาง
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษา  

5. การศกึษาดงูาน/การเขา้รว่ม
ประชุมสมัมนา/ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณิตศาสตรแ์ละ 

     คณติศาสตรศกึษา 
6. การเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็น

ฐาน (research base) 

ประเมนิผลจากผลการเรยีนและ
การทาํงานทีม่อบหมายของ
นิสติแบบใดแบบหนึ่งหรอื
มากกวา่หน่ึงแบบทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัรปูแบบการเรยีนการสอน
ในรายวชิานัน้ๆ ดงัน้ี 

1. การสอบขอ้เขยีน  
2. การสอบปฏบิตั ิ 
3. การสมัภาษณ์  
4. การทาํรายงาน  
5. การนําเสนอปากเปลา่  
6. การเขยีนอนุทนิ (journal 

writing)   
7. การประเมนิตนเองของนิสติ 
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3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. สามารถจดัการปญัหาทาง
วชิาการและวชิาชพีโดย
คาํนึงถงึผลกระทบที่
เกีย่วขอ้งต่อตนเองและ
ผูอ้ื่นได ้

2. สามารถวเิคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอืงานวจิยั
ทัง้ในและต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรแ์ละการ
นําผลมาใช ้เพือ่เชื่อมโยง
ความรูเ้ดมิหรอืสรา้ง
ความรูใ้หมท่าง
คณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษา   

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
ปญัหาทางวชิาการ และวชิาชพี  
โดยการตัง้ประเดน็อภปิราย ซึง่
อาจไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารทีเ่กดิขึน้
ในชวีติจรงิ   

2. สนบัสนุนใหนิ้สติมสีว่นรว่มใน
การเสนอแนวทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ  พรอ้มระบุขอ้มลู
และแหลง่ขอ้มลูทีนํ่ามาใชอ้า้งองิ 

3. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
ผลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยั 
โดยการตัง้ประเดน็อภปิราย  

4. จดัการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน (research base) 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัปญัหาทาง
วชิาการ  โดยการสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากคณุภาพของ
ขอ้มลูและแหลง่ขอ้มลูที่
นํามาใชอ้า้งองิ ขณะมสีว่น
รว่มในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหาทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

 

4. ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มสีว่นรว่มในการสง่เสรมิ
และพฒันาการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรแ์ละการ
วจิยัทางคณติศาสตร
ศกึษา 

2. สามารถใหค้าํแนะนําใน
การจดัการเรยีนการสอนที่
มปีระสทิธภิาพแก่ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษา
อยา่งกลัยาณมติร 

1. สนบัสนุนใหนิ้สติมสีว่นรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุมทาง
วชิาการ ทีใ่หค้รแูละบุคลากร
ทางการศกึษาไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดา้นการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรแ์ละการวจิยั
ทางคณติศาสตรศกึษา 

1. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะมสีว่นรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุม
ทางวชิาการโดยการสงัเกต
ของอาจารยแ์ละอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ
การประเมนิตนเองของนิสติ 

2.  ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิของนิสติในการเขา้รว่ม
ประชุมทางวชิาการเกีย่วกบั
ความรูท้ีไ่ดร้บั  
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5. ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1. มทีกัษะในการวเิคราะห์
และคดักรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพือ่การศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทาง
คณิตศาสตรศกึษา 

2. สามารถถ่ายทอดความรู้
และเผยแพรผ่ลงานทาง
วชิาการหรอื งานวจิยัใน
รปูแบบต่างๆ ได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได ้

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที่
ใหนิ้สติไดว้เิคราะหแ์ละคดักรอง
ขอ้มลูทางสถติ ิเพือ่การศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษา    โดยการวพิากษ์
และอภปิรายเกีย่วกบัความ
สอดคลอ้งของขอ้มลูทางสถติกิบั
งานวจิยัหรอืกรณีศกึษา 

2. สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มหรอืจดั
ประชุมทางวชิาการ เพือ่
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยั
ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษา 

3. สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง หรอืเสนอ
แหลง่ขอ้มลูคน้ควา้แต่ละรายวชิา
ผา่นลงิค(์Links) และใชโ้ปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการวเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 

4. ใหนิ้สติทาํปรญิญานิพนธท์ีเ่น้น
การวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา
และเผยแพรบ่ทความทีเ่ป็นสว่น
หน่ึงของปรญิญานิพนธต์่อ
สาธารณะโดยคาํนึงถงึ
จรรยาบรรณในการวจิยั 

1. ประเมนิผลจากผลการเรยีนรู้
ในรายวชิาวธิกีารทางสถติิ
สาํหรบัการวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาหรอืรายวชิาการ
วจิยัเชงิคณุภาพทางคณิต
ศาสตรศกึษา 

2. ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิในการเขา้รว่มประชุม
ทางวชิาการ หรอืแบบ
ประเมนิโครงการประชุมทาง
วชิาการ ดา้นความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากการใช้
เทคโนโลย ีขณะศกึษา
คน้ควา้ของนิสติหรอืการใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 
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 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ในปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิ
คณุภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 2558  สง่ผลใหค้ณะกรรมการหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ปรบั “ระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบ
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ”  โดยการให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร” มบีทบาทหน้าทีแ่ละความ
รบัผดิชอบในการกํากบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  รว่มกบัคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดษุฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 5.3  ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒ ิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(มคอ.) และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ 
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แผนผงั 5.3(1)   ระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ(ต่อ) 
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จากแผนผงั ในปีการศกึษา 2558  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้าม
กรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ  
ซึง่มผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. กาํหนดเป้าหมายของการประเมินการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)   

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดเป้าหมายของการประเมนิการเรยีนรู ้ตามกรอบ
มาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ โดยอา้งองิ การประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวุฒริะดบัอุดมศกึษา (มคอ.) ทีก่าํหนดไวใ้นหมวดที ่4  ผลการเรยีนรู ้กลยทุธ์การสอนและการ
ประเมนิผล ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  
(มคอ.2)  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร  และรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) 
ของปีการศกึษา 2558  ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหม้กีารประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ ทัง้ 5 ด้าน ตามทีก่ําหนดไวใ้นหมวดที ่
4ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล ของหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  (มคอ.2)  ซึง่ไดแ้ก่ (1) ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม  (2) ดา้น
ความรู ้ (3) ดา้นทกัษะทางปญัญา  (4) ดา้นทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 
และ (5) ดา้นทกัษะทางการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ  

2) กาํหนดใหใ้ชเ้กณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนนทีเ่ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษาปี พ.ศ. 2554 หมวดที ่5 การวดัและประเมนิผล
การศกึษาและเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที ่9 การขอรบัปรญิญาหรอืประกาศนียบตัร 
ขอ้ที ่48  

3) กาํหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร และอาจารยผ์ูส้อน เพือ่
พจิารณาทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนิสติ ซึง่เป็นไปตามเกณฑก์ารประเมนิของ มคอ.3 / มคอ.4  ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอน  หลงัสิน้สดุการเรยีนการสอน ในแตล่ะภาคการศกึษา  (D.Ed.Math_59_5.3_1) 

2. จดัประชมุช้ีแจงและมอบหมายให้อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) ทุกรายวิชา
ท่ีเปิดสอน ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษา
แห่งชาติและสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3 / มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษาคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดเ้ชญิ
อาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี เขา้รว่มประชุมเพือ่ชีแ้จงเกีย่วกบัออกแบบการประเมนิผลการ
เรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาตแิละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)   (D.Ed.Math_59_5.3_2) 
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3. ออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้  ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการเรียนรู้ของ
รายวิชาท่ีสอน (มคอ.3 / มคอ.4) และข้อแนะแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5 / มคอ.6) ของปีการศึกษาก่อนหน้า (ถ้ามี) 

ในแต่ละภาคการศกึษาอยา่งน้อย 30 วนัก่อนเริม่ภาคการศกึษาดุษฎบีณัฑติอาจารยผ์ูส้อน / 
อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี  ไดอ้อกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้อง
รายวชิาทีส่อน (มคอ.3 / มคอ.4) และขอ้เสนอแนะในรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / 
มคอ.6) ของปีการศกึษา 2557 

4. กาํกบั ดแูล ติดตาม และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกบั
มาตรฐานการเรียนรู้ของรายวิชา (มคอ.3/ มคอ.4) 

ในแต่ละภาคการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร และคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตรไ์ดร้ว่มกนักาํกบั ดแูล ตดิตาม และตรวจสอบการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3/ มคอ.4) 

5. ตรวจสอบข้อร้องเรียนและหาแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 
คณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ไดก้าํหนดให้มีตู้

เอกสารสาํหรบัรบัข้อร้องเรียนท่ีเป็นทางการของนิสิต ตัง้ไว้หน้าห้องพกัอาจารยค์ณิตศาสตร ์
ชัน้ 9 และมอบหมายให้ประธานกรรมการหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
เป็นผูเ้ปิดตู้เอกสารสาํหรบัรบัข้อร้องเรียนของนิสิตนัน้ โดยให้เปิดดเูอกสารข้อร้องเรียนทุกวนั
จนัทร ์  นอกจากนัน้ นิสติยงัสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรยีนทีไ่ม่เป็นทางการผา่นอาจารยท์ีป่รกึษาวชิาการ
หรอือาจารยผ์ูส้อนไดโ้ดยตรง เชน่กนั  

ในปีการศกึษา 2559  ทุกวนัจนัทรป์ระธานกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ไดเ้ปิดตูเ้อกสารสาํหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีน เพือ่ดเูอกสารขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผล
การเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิา  พบวา่ ไม่มีเอกสารขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละ
รายวชิาทีเ่ป็นทางการจากนิสติเลย  อกีทัง้ไม่มีขอ้รอ้งเรยีนท่ีไม่เป็นทางการผา่นอาจารยท์ีป่รกึษา
วชิาการหรอือาจารยผ์ูส้อน ของนิสติเชน่กนั   

ดงันัน้ ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์จงึไม่มี
ขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นแต่ละรายวชิาของนิสติทัง้ทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็น
ทางการ  สง่ผลใหไ้ม่มีผลการจดัการขอ้รอ้งเรยีนของนิสติ 

6. ทาํแบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู้ (ปค.003) (ในแต่ละ
รายวิชา)  และทาํแบบประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา) 

ในแต่ละภาคการศกึษาของปีการศกึษา 2558  อยา่งน้อย 30 วนัก่อนสิน้สดุภาคการศกึษา  
นิสติทีเ่รยีนในแต่ละรายวชิาทีเ่ปิดสอนในภาคการศกึษานัน้ ทาํแบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรู(้ปค.003) ในระบบ และทาํแบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง ในแต่ละรายวชิา 
(เขยีนลงกระดาษ)  (D.Ed.Math_59_5.3_3) 
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ในภาคตน้ ของปีการศกึษา 2559  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการประเมนิผลการ
เรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก  (D.Ed.Math_59_5.3_4) 

สว่นในภาคปลาย ของปีการศกึษา 2559  ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการประเมนิผล
การเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัดมีาก เช่นกนั  (D.Ed.Math_59_5.3_5) 

7. ตรวจสอบผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการประเมินผลการเรียนรู ้(ปค.003) 
และผลการประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง (ในแต่ละรายวิชา) 

ในแต่ละภาคการศกึษาของปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ไ ดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรู”้ พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการประเมนิผลการเรยีนรูป้ระจาํปีการศกึษา 
2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการเรยีนรู ้

8. ประชมุอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพิ์เศษ (ถ้ามี) ทกุรายวิชาท่ีเปิดสอน เพ่ือทวนสอบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต  

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตรไ์ดเ้ชญิอาจารยผ์ูส้อน / อาจารยพ์เิศษ (ถา้ม)ี ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน  เขา้รว่มประชุมเพือ่
ทวนสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนิสติ 

เมือ่วนัที ่ 6  มกราคม พ.ศ. 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ดา้นความรู)้ ของ
นิสติ  พบวา่ ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (D.Ed.Math_59_5.3_6) 

เมือ่วนัที ่ 7  มถิุนายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรู ้ผลการเรยีน) ของ
นิสติ พบว่า ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มผีลการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ผลการเรยีน) ของนิสติ ทีส่อดคลอ้ง
กบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  (D.Ed.Math_59_5.3_7) 

9. สะท้อนผลการประเมินผลการเรียนรู้ และหาแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไก
ในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)และ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 

ในแต่ละภาคการศกึษา คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดว้เิคราะหผ์ลทีไ่ดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการประเมนิผลการเรยีนรู”้  
และ “ผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)”  พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการ
ประเมนิผลการเรยีนรูข้องอาจารยผ์ูส้อนอยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และไมม่ขีอ้เสนอแนะในการประเมนิผลการ
เรยีนรูข้องตนเอง (ในแต่ละรายวชิา)” 

เมือ่วนัที ่7  มถุินายน พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการประเมนิผลการเรยีนรูข้องอาจารยผ์ูส้อน
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และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูซ้ึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดมกีารใหค้วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั “การออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้
และการกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)”แก่อาจารยผ์ูส้อน ก่อนมอบหมายให้
จดัทาํแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรู้
ของรายวชิา ตามแบบ มคอ.3 / มคอ.4   

2) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ เขยีนขอ้เสนอ “โครงการพฒันา
ศกัยภาพของอาจารยผ์ูส้อน ดา้นการออกแบบการประเมนิผลการเรยีนรู ้และการกาํหนดเกณฑก์ารให้
คะแนนแบบรบูรกิ (Rubric Scoring)” สาํหรบัอาจารยผ์ูส้อน ระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์
ประจาํปีการศกึษา  25 9”  และดาํเนินการขออนุมตัจิดัทาํโครงการดงักลา่ว ก่อนเปิดเรยีน ในภาคตน้ ปี
การศกึษา 2560  (D.Ed.Math_59_5.3_8) 

10. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตรจ์ดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7โดยมกีารนําเสนอผลการประเมนิผลการเรยีนรูแ้ละ
แนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2559 อยูด่ว้ย  เพือ่
นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการประเมนิผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและ
การตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2560 
(D.Ed.Math_59_5.3_9) 

18. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ผูส้อนและเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการกาํหนดผูส้อน การกาํกบั ติดตาม
และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 / มคอ.4)  

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ นําเสนอผล
การประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติ และแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการประเมนิผลการเรยีนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิและการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในปี
การศกึษา 2559 ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์  
 

  การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดก้ําหนดให้
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นต่างๆ ตามความถนดัความ
เชีย่วชาญและความเหมาะสมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรแต่ละคน 
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ในปีการศกึษา 2559  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดก้าํหนดให ้อ.ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์ อ.ดร.ญานิน  กองทพิย ์และและ อ.ดร.ณหทยั
ฤกษฤ์ทยัรตัน์ มบีทบาท หน้าที ่ความรบัผดิชอบ ในงานดา้นการจดัการเรยีนการสอน  ซึง่รวมทัง้การ
กาํกบัการประเมนิการจดัการเรยีนการสอนกลา่วคอื  เมือ่อาจารยผ์ูส้อน (ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน) 
ประเมนิผลการจดัการเรยีนการสอนและจดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5 / มคอ.6)  
ภายใน 30 วนัหลงัสิน้สดุภาคการศกึษา แลว้ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทัง้สามคนจะทาํหน้าทีกํ่ากบัดแูล
ตดิตามและรวบรวมเพือ่เผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซดข์องภาควชิาคณิตศาสตร ์ 

สาํหรบัการประเมนิหลกัสตูร คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหอ้าจารยป์ระจาํหลกัสตูรทกุคน ทาํหน้าทีจ่ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของ
หลกัสตูร (มคอ.7) ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สดุปีการศกึษา 2559 เพือ่เผยแพรท่างอนิเตอรเ์น็ตทีเ่วบ็ไซด์
ของภาควชิาคณติศาสตร ์
 

  การประเมินปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดก้าํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการ 
กาํกบั การดแูล และการใหค้าํปรกึษาหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ดงัรายละเอยีดทีก่ลา่วไวใ้นหวัขอ้ การ
สง่เสรมิและพฒันานิสติ (ตวับง่ชีท้ี ่3.2) ดา้นการควบคมุดแูลการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์แก่
บณัฑติศกึษาและกาํหนดใหม้รีะบบและกลไกในการใหค้าํปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละการควบคุมปรญิญา
นิพนธ ์ดงัรายละเอยีดทีก่ลา่วไวใ้นหวัขอ้ การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน  (ตวั
บง่ชีท้ี ่5.2)ดา้นการควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ ์ การแต่งตัง้อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ การ
ชว่ยเหลอื กาํกบั ตดิตามในการทาํปรญิญานิพนธ ์และการตพีมิพผ์ลงานในระดบับณัฑติศกึษา 

สาํหรบัการประเมนิปรญิญานิพนธ ์ หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 
ไดก้ําหนดใหม้คีณะกรรมการสอบปากเปลา่เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์ ซึง่ประกอบดว้ย (1) อาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกั  (2) อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  (3) กรรมการบรหิาร
หลกัสตูรจาํนวน1 คนซึง่เคยเขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติและไมใ่ช่อาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี  และ(4) ผูท้รงคณุวุฒิ
ภายนอกสถาบนั จาํนวน1 คนโดยเป็นการเสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและแต่งตัง้จาก
บณัฑติวทิยาลยั 

คณะกรรมการสอบปากเปลา่เกีย่วกบัปรญิญานิพนธ ์มหีน้าทีร่ว่มกนัพจิารณาแผนการ
ดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงาน และปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบรูณ์โดยทีอ่าจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์ว่มตอ้งไมเ่ป็นประธานกรรมการสอบปากเปลา่เกีย่วกบั
ปรญิญานิพนธท์ัง้นี้กระบวนการประเมนิผลการสอบปรญิญานิพนธจ์ะเป็นไปตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 และ9 
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การประเมนิคุณภาพปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย เน้ือหา กระบวนการวจิยั การเขยีนและการ
สอบปากเปล่าใหเ้ป็นหน้าทีข่องคณะกรรมการสอบปากเปลา่เกีย่วกบัปรญิญานิพนธก์ารประเมนิให้
กระทาํหลงัจากนิสติสอบปากเปลา่ผา่นแลว้ โดยใหใ้ชร้ะบบคา่ระดบัขัน้ดงัน้ี 
 

ระดบัขัน้  ความหมาย 
P  ผา่น (Pass) 
F  ไมผ่า่น (Fail) 

 
นอกจากนัน้ ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือยา่งน้อยดาํเนินการใหผ้ลงานหรอืสว่น
หน่ึงของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพท์างวชิาการซึง่เป็นทีย่อมรบัใน
สาขาวชิานัน้ 

ในปีการศึกษา 2559  นิสิตปัจจบุนัของหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตรมี์ทัง้หมด 9 คน ประกอบดว้ย 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555) 
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2556  จาํนวน 2 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2557 จาํนวน 4 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2558 จาํนวน 2 คน 

-  นิสติหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ 2555)   
เขา้เรยีนปีการศกึษา 2559 จาํนวน 1 คน 

 
ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มีนิสิตหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์จาํนวน 6 คน 
ได้ย่ืนขอนําเสนอหวัข้อวิจยัท่ีสนใจต่อคณะกรรมการบริหารหลกัสตูรฯ  และรบัฟงัขอ้เสนอแนะ
เกีย่วกบัการวจิยัของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทีเ่ขา้รว่มโครงการ  ซึง่ผลการพจิารณาหวัขอ้วจิยั
ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร อนุญาตให้นิสิตทุกคนดาํเนินการวิจยัและย่ืนสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ตามหวัข้อท่ีนําเสนอ   

เน่ืองจาก นิสิตได้เพียงย่ืนสอบข้อหวัปริญญานิพนธเ์ท่านัน้  แต่ไม่ได้ย่ืนสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์  จงึยงัไม่มีการแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และการควบคมุหวัข้อ
ปริญญานิพนธ์  และไม่มกีารประเมนิปรญิญานิพนธ ์
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_59_5.3_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง กาํหนดเป้าหมาย

ของการประเมนิการเรยีนรูนิ้สติ และเกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตาม
หลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ(สกอ.) 

D.Ed.Math_59_5.3_2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง การออกแบบการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูข้องรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)    

D.Ed.Math_59_5.3_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการประเมนิผลการเรยีนรู ้(ปค.003) และ
แบบประเมนิผลการเรยีนรูข้องตนเอง 

D.Ed.Math_59_5.3_4 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในภาคตน้  
ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.3_5 ผลการประเมนิความพงึพอใจทีม่ตี่อการประเมนิผลการเรยีนรู ้ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2558 

D.Ed.Math_59_5.3_6 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลการเรยีนของนิสติ ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.3_7 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลการเรยีนของนิสติ ในภาคปลาย ปีการศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_5.3_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการประเมนิผล
การเรยีนรู ้ของอาจารยผ์ูส้อน  และแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ
และการตรวจสอบการประเมนิผลการเรยีนรู ้

D.Ed.Math_59_5.3_9 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  
(ตวับง่ช้ีท่ี 5.4) 

ผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร หมายถงึ รอ้ยละของผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีก้าร
ดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาทีป่รากฎในหลกัสตูร (มคอ.2) หมวดที ่7 ขอ้ 7 ที่
หลกัสตูรดาํเนินงานไดใ้นแต่ละปีการศกึษา 

ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) มผีลการดาํเนินงานของหลกัสตูรดงัน้ี 

 
ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
ดชันีบง่ช้ีผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน 

(เขียนบรรยายผลการดาํเนินงาน) 
รายการหลกัฐาน 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นรว่มใน
การประชุมเพือ่วางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
อยา่งน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นรว่มในการ
ประชุมทุกครัง้ในปีการศกึษา 2558 
เพือ่วางแผนตดิตามและทบทวนการ
ดาํเนินงานหลกัสตูร  

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
ประจาํปีการศกึษา 2559 
(D.Ed.Math_59_1.1_5) 

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิหรอื
มาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ (หลกัสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2555) ไดร้บัการ
รบัทราบจาก 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
(สกอ.)  เมือ่วนัที ่29 เดอืนมนีาคม  
พ.ศ. 2556 โดยมรีายละเอยีดของ
หลกัสตูร 
ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

เลม่หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
(มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. 
ประทบัตรารบัทราบ
(D.Ed.Math_59_1.1_1) 

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และ
รายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ. 3 
และมคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอน
ใน แต่ละภาคการศกึษา ใหค้รบทุก
รายวชิา 

หลกัสตูร มรีายละเอยีดของรายวชิา 
ตามแบบ มคอ.3/ มคอ.4  ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 6 วชิา 
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 3 วชิา  
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศกึษาครบทุกรายวชิา  
จาํนวนการจดัทาํ มคอ.3 / มคอ.4 ผา่น
ระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 4 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 2 วชิา 

รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคตน้ 
ปีการศกึษา 2559 
(D.Ed.Math_57_1.1_6) 
รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาค
ปลาย ปีการศกึษา 2559 
(D.Ed.Math_59_1.1_7) 

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ หลกัสตูร ไดจ้ดัทาํรายงานผลการ รายละเอยีดของรายวชิา 
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รายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิด
สอนใหค้รบทกุรายวชิา 

ดาํเนินการของรายวชิา ตามแบบ มคอ.
5/มคอ.6 ใน 
ภาคเรยีนที ่1/2558 จาํนวน 6 วชิา 
ภาคเรยีนที ่2/2558 จาํนวน 3 วชิา  
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาค
การศกึษา ครบทกุรายวชิา  
จาํนวนการจดัทาํ มคอ.5/มคอ.6 ผา่น
ระบบ 
ภาคเรยีนที ่1/2559 จาํนวน 4 วชิา  
ภาคเรยีนที ่2/2559 จาํนวน 2 วชิา 

(มคอ.5/ มคอ.6)  
ในภาคตน้ ปีการศกึษา 2559 
(D.Ed.Math_59_1.1_8)   
รายละเอยีดของรายวชิา 
(มคอ.5/ มคอ.6)  
ในภาคปลาย ปีการศกึษา 
2558 
(D.Ed.Math_59_1.1_9) 

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วนั หลงัปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารจดัทาํรายงานผลการ
ดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปี
การศกึษา 2559 

รายงานผลการดาํเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ.7)  
ปีการศกึษา 
2558(D.Ed.Math_59_1.1_10) 

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิา
ทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

หลกัสตูร มกีารทวนสอบผลการเรยีน 
ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 
ภาคเรยีนที ่1/2559   
เมือ่วนัที ่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 
และภาคเรยีนที ่2/2559   
เมือ่วนัที ่ 2 มถุินายน พ.ศ. 2560 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสติในภาคเรยีนที ่1/2558 
(D.Ed.Math_59_5.4_11) 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  
เรือ่ง ผลการทวนสอบ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ
นิสติในภาคเรยีนที ่2/2558 
(D.Ed.Math_59_5.4_12) 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีน
การสอน กลยทุธก์ารสอน หรอืการ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการ
ประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีทีแ่ลว้ 

หลกัสตูร มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการ
จดัการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน 
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผล
การประเมนิการดาํเนินงานทีร่ายงานใน 
มคอ. 7 ปีการศกึษา 2558 

รายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  
ในภาคเรยีนที ่1/2559 
(D.Ed.Math_59_1.1_6   
รายละเอยีดของรายวชิา ตาม
แบบ มคอ.3 / มคอ.4  
ในภาคเรยีนที ่2/2559 
(D.Ed.Math_59_1.1_7) 

8 อาจารยใ์หม ่(ถา้ม)ี ทกุคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

ตัง้แต่ปีการศกึษา 2558  
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์     หน้า  109 

ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
2557)  ไดก้าํหนดให ้อาจารย ์ดร.ญา
นิน กองทพิย ์ มสีว่นรว่มในการดาํเนิน
กจิกรรมต่างๆ ของหลกัสตูรเพือ่เตรยีม
ความพรอ้มในการเป็นอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรใหม ่ในปีการศกึษา 2559  
โดยม ีศาสตราจารย ์ดร.ณรงค ์ป ัน้น่ิม  
และ อาจารย ์ดร.รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์  
เป็นพีเ่ลีย้งคอยใหค้าํแนะนําดา้นการ
จดัการเรยีนการสอนแก่ อาจารย ์ดร.
ญานิน กองทพิย ์

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันา
ทางวชิาการ/วชิาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บั
การพฒันาทางวชิาการ/วชิาชพี อย่าง
น้อยปีละ1 ครัง้ 

 

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน 
(ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการหรอื
วชิาชพี 

บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอนใช้
รว่มกนัทุกหลกัสตูรในภาควชิา
คณิตศาสตร ์ซึง่ “ทุกคน” ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการหรอืวชิาชพี 

 

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปี
สดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูร เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

หลกัสตูร มรีะดบัความพงึพอใจของ
นกัศกึษาปีสุดทา้ย/บณัฑติใหมท่ีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ 4.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

 

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ี
ต่อบณัฑติใหม ่เฉลีย่ไมน้่อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

N/A 
 

 

รวมตวับง่ช้ีในปีน้ี 11  
จาํนวนตวับง่ชีในปีน้ีท่ีดาํเนินการผา่น 11  
รอ้ยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100  

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) 
มกีารดาํเนินงานรอ้ยละ 100  ของตวับง่ชีผ้ลการดาํเนินงานทีร่ะบุไวม้คีา่คะแนนเท่ากบั  5 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายการเอกสารหลกัฐาน 
D.Ed.Math_59_1.1_1 เลม่หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) (มคอ.2) ฉบบัที ่สกอ. ประทบัตรารบัทราบ 
D.Ed.Math_59_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคเรยีนที ่1/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคเรยีนที ่2/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_15 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  

ในภาคเรยีนที ่1/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_16 รายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา (มคอ.5/ มคอ.6)  

ในภาคเรยีนที ่2/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_18 รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร (มคอ.7) ปีการศกึษา 2558 
D.Ed.Math_59_5.2_13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลการเรยีนของนิสติในภาคเรยีนที ่2/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  เรือ่ง ผลการทวนสอบ

ผลการเรยีนของนิสติในภาคเรยีนที ่2/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_5 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคเรยีนที ่1/2559 
D.Ed.Math_59_5.2_6 รายละเอยีดของรายวชิา (มคอ.3 / มคอ.4)  ในภาคเรยีนที ่2/2559 
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ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตวับง่ช้ีท่ี 6.1) 

  ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบนัโดยมีส่วนร่วมของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร
เพ่ือให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้

ตามที ่หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  
มุง่ผลติดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเน้ือหาคณิตศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี
สามารถบรูณาการเน้ือหาคณติศาสตรก์บัศาสตรอ์ื่นๆ และใชน้วตักรรมดา้นการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์นการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพไดบ้นพืน้ฐานคุณธรรมจรยิธรรม 

ในการจดัการเรยีนการสอน จงึจาํเป็นอยา่งยิง่ทีต่อ้งมคีวามพรอ้มของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
ซึง่ไดแ้ก่ ความพรอ้มดา้นกายภาพ เชน่ หอ้งเรยีน หอ้งพกัของนิสติ ความพรอ้มของอุปกรณ์ เทคโนโลย ี
เป็นตน้ และความพรอ้มดา้นสิง่อาํนวยความสะดวกหรอืทรพัยากรทีเ่อือ้ต่อการเรยีนรู ้ เชน่  อุปกรณ์การ
เรยีนการสอน หนงัสอื ตํารา วารสาร ฐานขอ้มลูเพือ่การสบืคน้ สือ่อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นตน้  

จากการสะทอ้นผลการประเมนิกระบวนการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ในปี
การศกึษา 2557 และปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์พบวา่ ระบบและกลไกในการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้มีการ
ปรบัปรงุกระบวนการท่ีเหน็ชดัเจนเป็นรปูธรรม  กล่าวคอื มกีารให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรมี
ส่วนร่วมกบัคณะกรรมการหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ในการสาํรวจ
จาํนวนและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ และกาํหนดส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ท่ีควรมีในการจดัการเรียนการสอน”  และมกีารให ้“อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ร่วมกนัติดตามและ
ตรวจสอบการจดัซ้ือ/ซ่อมแซมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีได้รบัการอนุมติั” มากขึน้กว่าทีเ่คย
ดาํเนินการในปีการศกึษา 2558  สง่ผลใหใ้นปีการศกึษา 2559 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและ
คณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์มคีวามเหน็รว่มกนัใหใ้ชร้ะบบและ
กลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีไ่ดใ้ชใ้นปีการศกึษา 2558 อยา่งต่อเน่ือง ดงัแผนผงั 
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แผนผงั 6.1  ระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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จากแผนผงั  ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์
(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)  มกีารปฏบิตังิานตามระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรูแ้ละมผีลการดาํเนินงาน ดงัน้ี  

1. สาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่ และกาํหนดส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้ท่ีควรมีในการจดัการเรียนการสอน 

เมือ่สิน้ปีการศกึษา 2558  อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดส้าํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรูท้ีม่อียู ่พบวา่ (1) หมกึพมิพแ์ละกระดาษ (สาํหรบัเครือ่งพมิพใ์นหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อนและหอ้งพกั
นิสติ) ไดถู้กใชจ้นหมด  (2) คอมพวิเตอรข์องอาจารยผ์ูส้อนในหอ้งพกั 19-905 เสือ่มสภาพ  (3) 
คอมพวิเตอรใ์นหอ้งเรยีน 19-912 เสือ่มสภาพ  (4) เครือ่งปรบัอากาศ ในหอ้งวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 
(หอ้ง 19-913) เสยี  และ (5) ไมม่ตีูเ้อกสารสาํหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณิตศาสตร ์    

เมือ่วนัที ่28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีค่วรมใีนการจดัการเรยีนการสอน  
โดยอา้งองิขอ้มลูจาก รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศกึษา 2558  และผล
การสาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู ่ซึง่มตทิีป่ระชุม มดีงัน้ี 

1) กาํหนดใหจ้ดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการนิสติและ
อาจารยผ์ูส้อน ซึง่ไดแ้ก่   

(1) หมกึพมิพ ์LASER XEROXรุน่ CT 201938 (สาํหรบัเครือ่งพมิพใ์นหอ้งพกั
อาจารยผ์ูส้อนและหอ้งพกันิสติ) จาํนวน 5 ตลบั 

 (2) กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม (สาํหรบัเครื่องพมิพใ์นหอ้งพกัอาจารยผ์ูส้อน
และหอ้งพกันิสติ)   จาํนวน 50 รมี 

 (3) คอมพวิเตอร ์(สาํหรบัอาจารยผ์ูส้อนในหอ้งพกั 19-905)  จาํนวน 1 ชุด  
 (4) คอมพวิเตอร ์(สาํหรบันิสติในหอ้งเรยีน 19-912)  จาํนวน 5 ชุด 
(5) ตูเ้อกสารไม ้4 ช่อง (สาํหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา

คณิตศาสตร)์ จาํนวน 1 ตู ้

2) กาํหนดใหจ้ดัจา้งซ่อมเครือ่งปรบัอากาศ ในหอ้งวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา (หอ้ง 19-
913) 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
จดัซือ้/ซ่อมแซมสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ สง่ไปยงัภาควชิาคณิตศาสตร ์เพือ่สง่ต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์
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2. ขออนุมติัจดัซ้ือ/ซ่อมแซมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ต่อภาควิชาคณิตศาสตร ์/ สาํนัก
หอสมดุกลาง 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรื่อง ขอใหด้าํเนินการจดัซือ้/จดัจา้งสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ผา่นภาควชิาคณติศาสตร ์สง่ต่อไปยงัคณะวทิยาศาสตร ์

3. ดาํเนินการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ตามขัน้ตอนท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนด 

ภาควชิาคณติศาสตร ์เหน็สมควรใหด้าํเนินการจดัซือ้สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ตามทีห่ลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ขออนุมตั ิแลว้ไดท้าํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขอใหด้าํเนินการ
จดัซือ้หรอืจดัจา้งสง่ไปยงังานพสัดุของคณะวทิยาศาสตร ์ 

4. ติดตามและตรวจสอบการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีได้รบัการ
อนุมติั 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ไดต้ดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ทีไ่ดร้บัการอนุมตั ิ

ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎมีหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไดร้บัสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูต้ามทีข่ออนุมตั ิยกเวน้คอมพวิเตอรส์าํหรบันิสติในหอ้งเรยีน 19-912 จาํนวน 5 ชุด 
ซึง่การดาํเนินการจดัซือ้คอมพวิเตอรไ์ม่เป็นไปตามทีก่ําหนด (ไดต้อนสิน้สดุการเรยีนการสอนของภาค
เรยีนที ่2/2559) ทาํใหไ้มส่ามารถใชใ้นช่วงเปิดภาคเรยีนได ้ (D.Ed.Math_59_6.1_2) 

5. ใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีมีอยู่และได้รบัการอนุมติั ในการจดัการเรียนการสอน  
ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2558 อาจารยผ์ูส้อนและนิสติ ไดใ้ชส้ิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีม่อียู่

และไดร้บัการอนุมตั ิในการจดัการเรยีนการสอน ยกเวน้คอมพวิเตอรส์าํหรบันิสติในหอ้งเรยีน 19-912 
จาํนวน 5 ชุด ทีไ่ดล้า่ชา้ 

6. ประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และแบบ 
ปค.004 ในระบบ 

อาจารยผ์ูส้อนและนิสติไดท้าํ “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู”้ และทาํ “แบบ ปค.004” ในระบบ   (D.Ed.Math_59_6.1_3, D.Ed.Math_59_6.1_4) 

7. สะท้อนผลการประเมินความพึงพอใจ และหาแนวทางปรบัปรงุการบริหารจดัการ
ส่ิงสนับสนุนการจดัส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรไ์ดว้เิคราะหผ์ลที่
ไดจ้าก “แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู”้  และ “แบบ ปค.
004”  พบวา่  นิสติมคีวามพงึพอใจต่อการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูอ้ยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป และ
ไมม่ขีอ้เสนอแนะในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
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เมือ่วนัที ่ 26  มกราคม พ.ศ. 2560  คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนัเพือ่ตรวจสอบผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ 
และหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ซึง่มตทิีป่ระชุม มี
ดงัน้ี 

1) กาํหนดใหด้าํเนินการจดัซือ้เครือ่งพมิพ ์ทีส่ามารถสแกนและถ่ายเอกสารได ้จาํนวน 1 
เครือ่ง พรอ้มหมกึพมิพ ์จาํนวน 2 ชุด  สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ใชร้ว่มกนั
ใหห้อ้งวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา (หอ้ง 19-913)   

2) กาํหนดใหส้ ัง่ซือ้หนงัสอื/วารสารทางคณิตศาสตรศกึษา ทีท่นัสมยัตามความกา้วหน้า
ในสาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา เขา้หอ้งสมุด  เช่น วารสาร/หนงัสอืรายปีของ National Institute of 
Education ของประเทศสงิคโปร ์ เป็นตน้ 

3) มอบหมายใหป้ระธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ ทาํบนัทกึขอ้ความ เรือ่ง ขออนุมตัิ
จดัซือ้/ซ่อมแซมสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ สง่ไปยงัภาควชิาคณิตศาสตร ์ 
 (D.Ed.Math_59_6.1_5) 

8. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ จดัทาํรายงานผล

การดาํเนินงานของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 โดยมกีารนําเสนอผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรูแ้ละหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 
2559 เพือ่นําไปใชเ้ป็นขอ้มลูในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละหาแนวทางปรบัปรุงระบบ
และกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2560  (M.Ed.Math_58_6.1_6) 

9. นําเสนอผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอแนวทางการปรบัปรงุระบบและกลไกในการบริหารจดัการส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

ประธานกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตรนํ์าเสนอผล
การบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละหาแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูใ้นปีการศกึษา 2559 ต่อทีป่ระชุมภาควชิาคณติศาสตร ์

  จาํนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจดัการเรียนการสอน 

ในปีการศกึษา 2559  หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ มสีิง่สนบัสนุน
การเรยีนรู ้สาํหรบัดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน  และศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ ดงัน้ี 

1. หอ้งบรรยาย  สาํหรบัดาํเนินการจดัการเรยีนการสอน  จาํนวน  2 หอ้ง   

ไดแ้ก่   หอ้ง 19-912A ซึง่จุได ้20 ทีน่ัง่  พรอ้มคอมพวิเตอร ์5 เครือ่ง 

และ  หอ้ง 19-912B ซึง่จุได ้20 ทีน่ัง่  พรอ้มคอมพวิเตอร ์5 เครือ่ง 
2. หอ้งวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา  สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติ จาํนวน 1 หอ้ง   
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ไดแ้ก่  หอ้ง 19-913   
3. เครือ่งคอมพวิเตอร ์ สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติในหอ้ง 19-913   

จาํนวน  4 เครือ่ง   
4. เครือ่งพมิพ ์   สาํหรบัศกึษาคน้ควา้และวจิยัของนิสติในหอ้ง 19-913   

จาํนวน  1  เครือ่ง  
5. ตูเ้หลก็ลอ็กเกอร ์    สาํหรบัเกบ็สมัภาระของนิสติในหอ้ง 19-913 จาํนวน  2   ใบ 
6. ตูเ้ยน็  สาํหรบัเกบ็น้ําดืม่และอาหารของนิสติในหอ้ง 19-913  จาํนวน  1  เครือ่ง   
7. อุปกรณ์ cisco และระบบเครอืขา่ยไรส้าย Wifi ครอบคลุม ชัน้ 9 
8. ตู้เอกสารไม้ 4 ช่อง  สาํหรบัรบัขอ้รอ้งเรยีนของนิสติระดบับณัฑติศกึษา  

สาขาคณิตศาสตร ์หน้าหอ้งพกัอาจารยค์ณิตศาสตร ์ชัน้ 9    จาํนวน  1  ตู ้

  กระบวนการปรบัปรงุตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยต่์อส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู ้

ดงัทีก่ลา่วมาแลว้วา่  จากการสะทอ้นผลการประเมนิผลการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้ในปีการศกึษา 2558 ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ และขอ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดบัหลกัสตูร ในปีการศกึษา 
2558  สง่ผลใหค้ณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไดป้ระชุมรว่มกนั
เพือ่ปรบั “ระบบและกลไกการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู”้  โดยการเพิม่ “ขัน้ตอนการ
ติดตามและตรวจสอบการจดัซ้ือ / ซ่อมแซม ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีได้รบัการอนุมติั  โดย
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร”์ ในระบบและกลไกในการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้ ซึง่ในปีการศกึษา 2559  
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและคณะกรรมการหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ได้
ดาํเนินการตดิตามและตรวจสอบการจดัซือ้ / ซ่อมแซม สิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีไ่ดร้บัการอนุมตั ิเป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้  

ผลการดาํเนินงาน  นิสติและคณาจารยผ์ูส้อนมคีวามพงึพอใจต่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์บรหิารจดัการไวใ้หปี้
การศกึษา 2559 อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  และในปีการศกึษา 2560 ไดม้กีารสาํรวจความตอ้งการสิง่
สนบัสนุนการเรยีนรูข้องนิสติและคณาจารยผ์ูส้อน เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
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รายการหลกัฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
D.Ed.Math_59_6.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร  

เรือ่ง จาํนวนและความเหมาะสมของสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้สาํหรบัปี
การศกึษา 2559 

D.Ed.Math_59_6.1_2 เอกสารการตรวจรบัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้สาํหรบัปีการศกึษา 2559  
D.Ed.Math_59_6.1_3 แบบประเมนิความพงึพอใจทีม่ต่ีอการบรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้
D.Ed.Math_59_6.1_4 แบบ ประเมนิ ปค.004 
D.Ed.Math_59_6.1_5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เรือ่ง ผลการบรหิาร

จดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้และแนวทางปรบัปรุงระบบและกลไกในการ
บรหิารจดัการสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้(เมือ่วนัที ่26 มกราคม พ.ศ. 2560)   

D.Ed.Math_59_6.1_6 รายงานผลการดาํเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7)  
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หมวดท่ี 5  

แผนการดาํเนินการเพื่อพฒันาหลกัสตูร 
 

ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผา่นมา 

แผนดาํเนินการ 
กาํหนดเวลา 
ท่ีแล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ 
ความสาํเรจ็ของแผน/
เหตผุลท่ีไม่สามารถ
ดาํเนินการได้สาํเรจ็ 

จดัโครงการเตรยีมความพรอ้ม
ก่อนเขา้ศกึษา สาํหรบันิสติระดบั
บณัฑติศกึษา สาขาคณติศาสตร”์ 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัทาํ สมดุบนัทกึการให้
คาํปรกึษาทัง้ดา้นวชิาการและ
ปรญิญานิพนธ ์

สงิหาคม  
พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการเชญิผูเ้ชีย่วชาญ
ชาวต่างชาตมิาบรรยายเกีย่วกบั
หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้
การเสรมิสรา้งทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 ของประเทศ
สงิคโปร ์ 

กนัยายน  
พ.ศ. 2559   

ฝา่ยวชิาการ  
คณะวทิยาศาสตร ์
และคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการพฒันาบุคลากรและ
นิสติสูก่ารเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 
ปีการศกึษา 2559  เรือ่ง การใช้
เครือ่งคาํนวณเชงิกราฟ TI-
Nspire CX CAS” 

มถุินายน  
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้
วจิยั (Pre-Proposal) สาํหรบั
นิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

พฤษภาคม ถงึ
กรกฎาคม  
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

เป็นไปตามแผน 
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ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 

1. ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสตูร (จาํนวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวชิาเลอืกฯ) (ถา้ม)ี 
ไมม่ ี

 
2. ขอ้เสนอในการเปลีย่นแปลงรายวชิา (การเปลีย่นแปลง เพิม่หรอืลดเนื้อหาในรายวชิา การ
เปลีย่นแปลงวธิกีารสอนและการประเมนิสมัฤทธผิลรายวชิาฯ) (ถา้ม)ี 

ไมม่ ี
 
แผนปฏิบติัการใหม่ สาํหรบัปี 2560 
ระบุแผนการปฏบิตักิารแต่ละแผน วนัทีค่าดวา่จะสิน้สดุแผน และผูร้บัผดิชอบ 

แผนดาํเนินการ 
กาํหนดเวลา 
ท่ีแล้วเสรจ็ 

ผูร้บัผิดชอบ 

จดัโครงการเตรยีมความพรอ้มก่อนเขา้ศกึษา 
สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา สาขา
คณิตศาสตร”์ 

สงิหาคม  
พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

จดัทาํ สมดุบนัทกึการใหค้าํปรกึษาทัง้ดา้น
วชิาการและปรญิญานิพนธ ์

สงิหาคม  
พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

จดัโครงการพฒันาศกัยภาพดา้นกลยทุธก์าร
จดัการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์สาํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที ่21 

ตุลาคม ถงึ
ธนัวาคม 
พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-
Proposal) สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

มนีาคม ถงึ 
กรกฎาคม 
พ.ศ. 2561 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรและ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์

จดัโครงการการนําเสนอหวัขอ้วจิยั (Pre-
Proposal) สาํหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

มถิุนายน  
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์
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หมวดท่ี 6 

ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเก่ียวกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมิน 

1.  ข้อคิดเหน็หรือสาระจากผูป้ระเมิน 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรควรเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 

2.  ความเหน็ของผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร นําขอ้คดิเหน็จากขอ้.1 ไปวางแผนและกําหนดใหอ้าจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอและต่อเน่ืองในปีการศกึษา 2560 
 

3.  การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือปรบัปรงุหลกัสตูร 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรทุกคนอยูร่ะหวา่งดาํเนินการทาํวจิยัของตนเอง ซึง่คาดวา่จะแลว้เสรจ็
ในปีการศกึษา 2560   นอกจากนัน้ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรหลายคนยงัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษา
ปรญิญานิพนธข์องนิสติหลกัสตูรการศกึษาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ซึง่คาดวา่จะ
แลว้เสรจ็ในปีการศกึษา 2561  
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สรปุผลการประเมินและทิศทางการพฒันา 
ในปีการศกึษา 2559 หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ คณะ

วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  มผีลการประเมนิตามองคป์ระกอบคุณภาพดงัน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องคป์ระกอบคณุภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉล่ีย 

ระดบัคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหต ุ

องคป์ระกอบที ่1 ผา่น  

องคป์ระกอบที ่2 N/A N/A  
องคป์ระกอบที ่3 3 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องคป์ระกอบที ่4 2.79 ปานกลาง (3 ตัวบ่งช้ี) 
องคป์ระกอบที ่5 3.5 ดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องคป์ระกอบที ่6 4 ดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉล่ียรวมทกุตวับง่ช้ี
ของทกุองคป์ระกอบ 

3.22 ดี (11 ตัวบ่งช้ี) 

 
 

  



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  122 

ผลการประเมิน (สาํหรบัหลกัสตูรระดบัปริญญาตรีประเมินเฉพาะ ข้อ 1,2 และ 11) 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไมผ่า่น”) 
องคป์ระกอบท่ี 1  การกาํกบัมาตรฐาน 
ตวับง่ช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรท่ีกาํหนดโดย สกอ. 
1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

ไมน้่อยกวา่ 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํเกนิกวา่ 
1 หลกัสตูรไม่ไดแ้ละประจาํหลกัสตูรตลอด
ระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูรนัน้ 

ผา่น  
 

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเทา่ หรอืดาํรง
ตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอน 
อยา่งน้อย 2 คน 

ผา่น  
 

3. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คุณวุฒไิมต่ํ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่ หรอื
ดาํรงตาํแหน่งศาสตราจารยข์ึน้ไป ในสาขาวชิานัน้
หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัจาํนวนอยา่งน้อย 3 คน 

ผา่น  
 

4. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รง คุณวุฒภิายนอก
สถาบนั  มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรงตาํแหน่ง
ทางวชิาการไม่ตํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั และ 2. มี
ประสบการณ์ดา้นการสอน และ 3. มปีระสบการณ์
ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึงของการศกึษาเพื่อ
รบัปรญิญา 

ผา่น  
 

5.คุณสมบตัขิองอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
หลกั (ก) และอาจารยท์ี่
ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ 
(ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอื
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่
ไมใ่ชส่ว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

ไมป่ระเมนิ  

6. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
รว่ม  
(ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที่
มคีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรงตําแหน่งทาง
วชิาการไมต่ํ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิา
นัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นัและ  
2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัทีไ่มใ่ชส่ว่นหน่ึง
ของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา  

ไมป่ระเมนิ  

7. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั ทีม่คีุณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเทา่หรอื
ดาํรงตาํแหน่งทางวชิาการไมต่ํ่ากวา่รอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที่

ไมป่ระเมนิ  
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไมผ่า่น”) 
ไมใ่ชส่ว่นหนึ่งของการศกึษาเพือ่รบัปรญิญา 

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานของผูส้าํเรจ็
การศกึษา 

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีม่กีรรมการภายนอก
มารว่มกลัน่กรอง(peer review) ซึง่อยูใ่นรปูแบบ
เอกสาร หรอื สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์

ไมป่ระเมนิ  

9. ภาระงานอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  
5 คน 

ไมป่ระเมนิ  

10. อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอยา่งต่อเน่ือง
และสมํ่าเสมอ 

อยา่งน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ปี ไมป่ระเมนิ  

11. การปรบัปรุง
หลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่าํหนด 

ตอ้งไมเ่กนิ 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็และ
อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) หมาย
เหตุ สาํหรบัหลกัสตูร 5 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่7 
หรอื หลกัสตูร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่8 

ผา่น  

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 1.1   
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)      ผา่น 
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ผลการประเมินรายตวับ่งช้ี  
เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดําเนินงาน 
ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต    
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

N/A N/A N/A N/A 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร ่

N/A N/A N/A N/A 

องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      3 3 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร 2.79 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร    12.53 2.38 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 100 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

0 5 0 0 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 2 5 40 3.33 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

3 5 0.6 1.2 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      3 3 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.5 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน      3 3 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100 5 

องค์ประกอบที่ 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้ 4 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      4 4 

คะแนนเฉล่ียตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จํานวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 35.38 
         ตัวบ่งชี้ 11 
    คะแนน 3.22 
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ตารางการวิเคราะหค์ณุภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสตูร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จาํนวน 
ตวับง่ช้ี 

I P O 
คะแนน 
เฉล่ีย 

ผลการประเมนิ 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดมีาก 

1 ผา่นการประเมนิ  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชีใ้
น 

อง
คป์

ระ
กอ

บท
ี ่2

 - 
6 

2 - - N/A, N/A 
(2.1,2.2) N/A ไมป่ระเมนิ 

3 3 3, 3, 3 
(3.1,3.2,3.3) - - 3 ปานกลาง 

4 3 3, 2.38, 3 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.79 ปานกลาง 

5 4 3 
(5.1) 

3, 3, 5 
(5.2,5.3,5.4) - 3.5 ด ี

6 1 - 4 
(6.1) - 4 ด ี

รวม 13 7 4 2  

ผลการประเมิน 2.91 3.75 N/A 3.22 ดี 
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รายงานผลการวิเคราะหจ์ดุเด่นและแนวทางเสริมและจดุท่ีควรพฒันาและข้อเสนอแนะ 

องคป์ระกอบท่ี 2: บณัฑิต 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
  

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
การสาํเรจ็การศกึษาของนิสติ 
 
 

หลกัสตูรควรกํากบั ตดิตาม นิสติเพือ่ใหนิ้สติ
สามารถสาํเรจ็การศกึษาในระยะเวลาตามแผนการ
ศกึษา 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 

องคป์ระกอบท่ี 3: นิสิต 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
 
 
 
 

 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
จาํนวนรบันิสติไมเ่ป็นไปตามแผนการรบั 
 
 
 
 
 

- หลกัสตูรควรจดักจิกรรมเพือ่ประชาสมัพนัธ์
หลกัสตูรในเชงิรุก เชน่ จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิให้
บุคลากรสายคณิตศาสตรศกึษามคีวามรูแ้ละ
ความเขา้ใจการเรยีนในระดบัปรญิญาเอก 
- ควรวเิคราะหก์ลุม่เป้าหมายของการพฒันา
บุคลากรสายคณิตศาสตรศกึษาในปจัจุบนั และ
ปรบัปรุงหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ  

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
ตวับง่ชีท้ี ่3.1  ..................................................................................................................................... 
ตวับง่ชีท้ี ่3.2  ..................................................................................................................................... 
ตวับง่ชีท้ี ่3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคป์ระกอบท่ี 4: อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรมผีลงานเผยแพรใ่น
วารสารระดบันานาชาต ิและไดร้บัการอา้งองิใน
ฐานขอ้มลู 

หลกัสตูรควรสง่เสรมิใหอ้าจารยทุ์กทา่นมผีลงาน
นําเสนออยา่งสมํ่าเสมอ 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
ตาํแหน่งทางวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
 
 
 

หลกัสตูรควรมแีผนและแนวทางในการผลกัดนัให้
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรเขา้สูต่าํแหน่งทางวชิาการ 
 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
 
 
 

องคป์ระกอบท่ี 5: หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
 
 
 

 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
ระบบการประเมนิปรญิญานิพนธ์ 
 
 

หลกัสตูรควรปรบัปรุงระบบการใหค้ะแนนและเครือ่งมอื
ใหส้ามารถสะทอ้นคุณภาพปรญิญานิพนธไ์ดช้ดัเจน 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
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องคป์ระกอบท่ี 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จดุแขง็/ประเดน็ท่ีช่ืนชม แนวทางเสริมสร้างคณุภาพ 
หลกัสตูรมกีารปรบัปรุง และนําเทคโนโลยมีาใชใ้น
การจดัเตรยีมทรพัยากรสนบัสนุนผูเ้รยีนไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
 
 

 

จดุท่ีควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
 
 
 

 

การปฏิบติัท่ีดี/นวตักรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
โปรดระบเุหตผุลในการได้คะแนน 4 ขึน้ไป  
หลกัสตูรมกีารปรบัปรุง เพิม่เตมิสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูแ้ละนําเสนอผลการปรบัปรุงไดช้ดัเจน 
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แบบรบัรองความถกูต้องสมบรูณ์ของข้อมลู 

ขอรบัรองวา่ขอ้มลูทีนํ่าเสนอในรายงานฉบบัน้ีไดม้กีารดาํเนินการจรงิ 

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา () 
        ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรน้ีเพยีงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ดป้ระจาํหลกัสตูรอื่นๆ อกี 
        ขอรบัรองวา่เป็นอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร  
 ของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์  

และ หลกัสตูรหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
ซึง่เป็นหลกัสตูรในสาขาเดยีวกนั 

 
 
อาจารยป์ระจําหลกัสตูรคนที ่1 : อาจารย ์ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรคนที ่2 : อาจารย ์ดร. ขวญั  เพยีซา้ย  

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:    กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรคนที ่3 : อาจารย ์ดร. ญานิน  กองทพิย ์

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรคนที ่4 :  อาจารย ์ดร. สายณัห ์ โสธะโร 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

อาจารยป์ระจําหลกัสตูรคนที ่5 :  อาจารย ์ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เหน็ชอบโดย : ผูช้่วยศาสตราจารย ์รววีรรณ  งามสนัตกุิล  (หวัหน้าภาควชิา) 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

เหน็ชอบโดย : ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. ศรินุิช  เทยีนรุง่โรจน์ (คณบด)ี 

ลายเซน็ : ______________________________________ วนัที ่:     กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 

ข้อมลูสรปุรายวิชาของหลกัสตูร 
 

สรปุผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวชิาทีเ่ปิดสอนทัง้หมดพรอ้มจาํนวนนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน  จาํนวนนิสติทีส่อบผา่นแต่ละ
รายวชิาและการกระจายของระดบัคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดบัคะแนน 
จาํนวนนิสิต
ท่ีลงทะเบียน

เรียน 

จาํนวน
นิสิต 
ท่ีสอบ
ผ่าน 

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

END900 1/2559 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 
MA821 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA831 1/2559 1 1 - - - - - - - - - - - - - 2 2 
ME711 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
ME712 1/2559 2 - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
ME741 1/2559 1 2 - - - - - - - - - - - - - 3 3 
QUA900 1/2559 - - - - - - - - - - - 4 - - - 4 4 
MA831 2/2559 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA841 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
ME713 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
QUA900 2/2559 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 2 
 

การวิเคราะหร์ายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมป่กติ 

รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกติ 

การ
ตรวจสอบ 

เหตท่ีุทาํให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

ไมม่ ี      
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รายวิชาท่ีไมไ่ด้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ี
ดาํเนินการ 

ไมม่ ี    
    
    
    
 

รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไมค่รบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

หวัข้อท่ี
ขาด 

สาเหตท่ีุไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไมม่ ี     
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คณุภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคณุภาพการสอน และแผนการปรบัปรงุจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมินโดย
นิสิต แผนการปรบัปรงุ 

มี ไม่มี 
END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  1/2559   ไมม่ ี
MA821 สมันาพชีคณติ 1/2559   ไมม่ ี
MA831 สมันาเรขาคณติ 1/2559   ไมม่ ี
ME712 ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูร และ
การเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

1/2559   ไมม่ ี

ME741 วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวจิยั 
ทางคณติศาสตรศกึษา 

1/2559   ไมม่ ี

QUA900 การสอบวดัคณุสมบตั ิ 1/2559   ไมม่ ี
MA831 สมันาเรขาคณติ 2/2559   ไมม่ ี
MA841 สมันาคณิตศาสตรด์สีครตี 2/2559   ไมม่ ี
QUA900 การสอบวดัคณุสมบตั ิ 2/2559   ไมม่ ี
 

ผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม 

ในปีการศกึษา 2559  ทุกรายวชิาทีเ่ปิดสอน มกีารประเมนิคุณภาพการสอนจากนิสติ 
อยูใ่นระดบัด ีขึน้ไป  
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ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรปุข้อคิดเหน็ของผูส้อน 

และข้อมลูป้อนกลบั 
จากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรบัปรงุ 

คณุธรรมจรยิธรรม เหมาะสม ไมม่ ี
ความรู ้ เหมาะสม ไมม่ ี
ทกัษะทางปญัญา เหมาะสม ไมม่ ี
ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุ
คลและความรบัผดิชอบ 

เหมาะสม ไมม่ ี

ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เหมาะสม ไมม่ ี
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 
ข้อมลูพืน้ฐานของหลกัสตูร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา N/A คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด N/A คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต N/A คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน N/A ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5 จํานวนบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A คน   
6 จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด N/A คน   
7 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี N/A ร้อยละ   
8 ค่าร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ

คะแนนเต็ม 5 
N/A คะแนน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด N/A คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
- ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

- ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่มีอยู่ในฐานข้อมูล แต่
สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพ่ืออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

- ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
-    

34 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีเป็น
ท่ียอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

- ช้ิน   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

- ช้ิน   

36 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานข้อมูล
ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ -  นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ - ช้ิน   



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  136 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ (0.60) - ช้ิน   
42 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
43 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00) - ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ -  นํ้าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  นํ้าหนัก   

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 5 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 0 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
0 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

- ช้ิน   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ช้ิน   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

- ช้ิน   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 
(0.40) 

- ช้ิน   

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล แต่สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหล่าน้ี ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

- ช้ิน   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40) - ช้ิน   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
- ช้ิน   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

- ช้ิน   
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62 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   

63 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

- ช้ิน   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

- ช้ิน   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

- ช้ิน   

66 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

3 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ท่ีปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

- ช้ิน   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00) - ช้ิน   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
- ช้ิน   

70 จํานวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00) - ช้ิน   
71 จํานวนผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
- ช้ิน   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) - ช้ิน   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
- ช้ิน   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

- ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 3.33 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

- ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40) - ช้ิน   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.) - ช้ิน   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) - ช้ิน   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) - ช้ิน   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค์ -  นํ้าหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ -  นํ้าหนัก   
 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาตติ่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
3 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน   



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์      หน้า  138 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหต ุ

86 จํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 0.6 ชิ้น/คน   
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

87 คะแนนเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

5 คะแนน  

 

 


