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บทสรปุผู้บริหาร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2557 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง  (2.82 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   และมีจ านวน  1 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่  2)    มีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 
(องค์ประกอบที ่3, 4, 5 และ 6 )  

โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 
1. หาช่องทางการได้มาซึ่งจ านวนนิสิตตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 

 
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00  น้อย 
2.01  – 3.00 ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 5 ดีมาก 1 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 4 2.60 ปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบง่ช้ี 

องค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.82 ปานกลาง 12 ตัวบ่งชี้ 
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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับนี้ เป็นผลจากการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จากการจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองท าให้ทราบถึงจุดเด่น  จุดที่ต้องพัฒนาในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรต่อไปด้วยวงจรคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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สารบัญ 
ส่วนที่ หน้า 

1. ส่วนน า 1 

    ชื่อหลักสูตร 1 

    วัตถุประสงค์หลักสูตร 1 

    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 

    จ านวนนิสิตทุกชั้นป ี 3 

2. ผลการด าเนินงานและผลการประเมิน 4 

    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 

                      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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                      ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
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ส่วนน ำ 
 

ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :    หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
         ภาษาอังกฤษ  :    Doctor of Philosophy Program in Mathematics 
 
ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
      ชื่อย่อ :   ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :   Doctor of Philosophy (Mathematics) 
     ชื่อย่อ :   Ph.D. (Mathematics) 
 
หน่วยงำนรับผิดชอบ   
 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

รหัสหลักสูตร  
 960255601 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.  เป็นผู้น าทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนา

หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่   
2.  เป็นผู้น าทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง  หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับสูง 
3.  เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือ

น าไปใช้ในการจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลักของคณิตศาสตร์อย่างลุ่มลึก  สามารถประยุกต์ใช้หลักการ 

ทฤษฎีที่ส าคัญในด้านวิชาการ  และงานวิจัยขั้นสูง 
2. เป็นผู้น าการวิจัยสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์สู่ระดับนานาชาติ 
3. มีทักษะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางคณิตศาสตร์  สามารถสื่อสารและใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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รำยช่ืออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
มคอ. 2 ปัจจุบัน หมำยเหตุ 

นางสาววราภรณ์  แสนพลพัฒน์ นางวรานุช  แขมมณี เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

นางสาวพิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย์ นางสาวจิตตินาถ รัตนมุง 
เปลี่ยนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

นางเสริมศรี  ไทยแท้ นางเสริมศรี  ไทยแท้  
นางเรืองวรินท์  อินทรวงษ์  
สราญรักษ์สกุล 

นางเรืองวรินท์   อินทรวงษ์   
สราญรักษ์สกุล 

 

นางสาวฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม นางสาวฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม  

 

คุณวุฒอิำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

ล ำดับ ชื่อ-นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร 
คุณวุฒิ สำขำวิชำ 

1 นางวรานุช  แขมมณี* ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
M.S. (Mathematics) 
Ph.D. (Mathematics) 

2 นางเรืองวรินท์ อินทรวงษ์   
สราญรักษ์สกุล* 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) 

3 นางเสริมศร ี ไทยแท้* อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

4 นางสาวจิตตินาถ รัตนมุง อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) 

5 นางสาวฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม อาจารย์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์ 
Ph.D.(Mathematics) 

หมำยเหตุ * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 
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จ ำนวนนิสิตหลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2557 

(ข้อมูล ณ วันที่  29  มิถุนายน 2558) 
 

สำขำวิชำ ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

คณิตศำสตร ์ 1 คน 0 คน      0 คน 0 คน 0 คน 1 คน 
 

หมำยเหตุ  เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษา 2556  
      ปัจจุบันมีนิสิตก าลังศึกษาในช้ันปีท่ี 1 จ านวน 1 คน 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมิน 

 

องค์ประกอบที่ 1  กำรก ำกับมำตรฐำน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดยส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาจ านวน  5  คน ดังนี้ 

1. นางวรานุช  แขมมณี* 
2. นางเรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล* 
3. นางเสริมศรี  ไทยแท้* 
4. นางสาวจิตตินาถ รัตนมุง 
5. นางสาวฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม 

หมายเหตุ * อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มีคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ ดังนี้ 

1. คุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน  5 คน 

2. คุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน  0   คน  และ 

3. ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงกับสาขาหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 3 คนมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาทุกคน โดยมีผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ผู้สอน ศ.ดร. ณรงค์ ปั้นนิ่ม และ ผศ. ดร. วรานุช แขม
มณี มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กับ
หลักสูตร  
2. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ด้านการสอน 
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3. อาจารย์ผู้สอนทุกคนมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ 
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ 

ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนิสิตที่ผ่านแผนการเรียนของหลักสูตร
เพ่ือการท าปริญญานิพนธ์ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก ดังนี้ 
1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักเป็นอาจารย์ประจ าที่มี 
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า 
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักมีประสบการณ์ในการท า
วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนิสิตที่ผ่านแผนการเรียนของหลักสูตร
เพ่ือการท าปริญญานิพนธ์ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ร่วมดังนี ้
1. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ประจ าหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมมีประสบการณ์ในการท าวิจัย
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์ 

ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนิสิตที่ผ่านแผนการเรียนของหลักสูตร
เพ่ือสอบปริญญานิพนธ์ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ ดังนี้ 
1. อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 
2. มีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ
รับปริญญา 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในปีการศึกษา 2557 ไม่มีนิสิตส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 
แตม่ีนสิิตส าเร็จการศึกษา 1 คนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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(หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548)  ได้แก่ 
นางวรรณี  ลาภจินดา  มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
เรื่อง Lapchinda, W., Punnim, N. and Pabhapote, N., GDDs 
with two associate classes and with three groups  of 
sizes 1, n and n., Australasian Journal of combinatorics 
2014. (58): 292 – 303. ซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 5 คน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อ เนื่องและสม่ าเสมอ 

ในปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีนิสิตที่ผ่านแผนการเรียนของหลักสูตร
เพ่ือการท าปริญญานิพนธ์ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555  (หลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรปร.ด. คณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2548) เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษา 
2556 ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรใน พ.ศ. 2560 ปัจจุบันมี
นิสิตก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 1 จ านวน 1 คน  

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ไดติ้ดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  TQF  ข้อ 1-5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมจ านวน 8 ครั้งในปีการศึกษา 2557 เพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มี
รายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/2557 
จ านวน 3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 3 วิชา ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 5 ในภาค
เรียนที่ 1/2557 จ านวน 3 วิชา และภาคเรียนที่ 2/2557 จ านวน 3 
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วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2557 ครบทุก
รายวิชา  
5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2557 

 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “ผ่ำน” ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยละเอียดของเอกสำร 
Ph.D.Math_57_1.1_1 เล่มหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ  
Ph.D.Math_57_1.1_2 ข้อมูลบุคลากรอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
Ph.D.Math_57_1.1_4 มคอ. 3 
Ph.D.Math_57_1.1_5 มคอ. 5 
Ph.D.Math_57_1.1_6 มคอ. 7 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลกำรประเมินตนเอง ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ไม่รับกำรประเมิน  

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5 ดีมาก 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 2 5 ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีที ่2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์   

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ไม่รับกำรประเมิน 

เกณฑ์กำรประเมิน   
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  

สูตรกำรค ำนวณ  
 
  คะแนนที่ได้ =   
 
 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไม่มีบัณฑิต

ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556 จึงไม่มีคะแนนประเมินบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  ผลงำนของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกทีไ่ด้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลลัพธ์ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 มีคุณภาพ ดีมำก 
 

เกณฑ์กำรประเมิน       
  โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรกำรค ำนวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ตามสูตร 
  
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้   =      

 
 
 
ผลกำรด ำเนินงำน 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไม่มีบัณฑิตที่

จบการศึกษาในปีการศึกษา 2556  

แต่ในปีพ.ศ. 2557 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรเดิม พ.ศ. 
2548)  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวม 1 คน และมีผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 1 ชิ้น  
  

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตพีิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอก                                                

                           จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญเอกทั้งหมด 
X  100 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษา 

                                                80 
X  5 
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ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลงำนของนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำร
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ชิ้นงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมผลงานของนิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระดับปริญญาเอก

ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่
(ช้ินงาน) 1  

 - บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   

- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและ จัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วนัท่ีออกประกาศ 

- ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.40   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่ วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน 
Beall’s list)  

- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 

0.80   

 - บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

- ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556   

- ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร 

1.00 1  

 ผลรวมค่ำถ่วงน้ ำหนัก 1.00 
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ล ำดับ 
ที ่
 

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์
เผยแพร่ (ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของ
ผลงำน 

และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร
วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/
ประเทศท่ีจัด  

 
รหัสเอกสำร 

1 GDDs with two 
associate classes and 
with three groups  of 
sizes 1, n and n.  

Lapchinda, W., 
Punnim, N. & 
Pabhapote, N. 

Australasian Journal 
of combinatorics 
2014. (58): 292 – 303. 

Ph.D.Math_57_2.2_1 
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องค์ประกอบที่ 3  นิสิต  

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลกำรประเมินตนเอง ระดับ

คุณภำพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนิสิต      ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต      น้อย 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)                                 14 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1    กำรรับนิสิต  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปำนกลำง 
 
ผลกำรด ำเนินงำน   
  3.1.1 กำรรับนิสิต 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีระบบการ
รับสมัครนิสิตเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2554 โดยผู้เข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติทั่วไป
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17 

 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตรศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือ
สถาบันการศึกษาท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้วางแผน

และก าหนดระบบและกลไกในการรับนิสิตประจ าปีการศึกษา 2557 ดังแสดงในแผนผังที่ 3.1(1)  
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แผนผังที่ 3.1(1) ระบบและกลไกการรับนิสิต 

 
จากแผนผังข้างต้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) ได้มีการด าเนินงาน ตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมาย 
จ านวนการรับนสิิตและ
คุณสมบัติของผู้มสีิทธ์ิสมัครเขา้
ศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  มคอ. 
2  และจากผลการประเมินของ
นิสิตปัจจุบัน 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมร่วมกันก าหนดจ านวนการ
รับนิสิต โดยค านึงถึงสดัส่วนของ
จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธต์่อจ านวนนิสิต และ
แผนการรับนิสติในมคอ. 2 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมร่วมกัน เพื่อก าหนดคณุ 
สมบัติของผูม้ีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา 
โดยพิจารณาจากข้อบังคับของ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับบณัฑติ ศึกษา 
พ.ศ. 2554  มคอ. 2   
3. ก าหนดให้มีการทดสอบข้อเขียน
ในรายวิชาเฉพาะสาขา และ
ภาษาอังกฤษท่ัวไป 

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

ธ.ค. 56 1. มคอ. 2 
2. รายงาน 
การประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
ครั้งท่ี 1/2557 
 

ด าเนินการเพื่อประกาศรับ
สมัคร คัดกรอง และจัดสอบ
ข้อเขียนตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ในปฏิทินปีการศึกษา  
 

1. คณะกรรมการบริหารหลัก สูตร
รวบรวมและเสนอผลสรุปการ
ประชุมของคณะกรรมการ บรหิาร
หลักสตูร ถึงบัณฑติวิทยาลยั  
2. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับ
สมัครผู้มสีิทธ์ิเข้าศึกษา พร้อม
เกณฑ์คณุสมบัติที่หลักสตูรก าหนด 
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในปฏิทนิ
ปีการศึกษา  
3. ขออนุมัติแต่งตั้คณะกรรมการ
ด าเนินการสอบคัดเลือกนสิิตเข้า
เป็นนิสิตปร.ด. สาขาวิชาคณติ 
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 
4. ออกข้อสอบและก าหนดเกณฑ์
การทดสอบข้อเขียนในรายวิชา
เฉพาะสาขา 
5. ด าเนินการจัดสอบเขียนตาม
ระยะเวลาทีร่ะบุในระเบียบการรับ
สมัครสอบ 
6.  ตรวจข้อสอบข้อเขียนและสรุป 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
2. บัณฑิต
วิทยาลัย 
3. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์
3.บัณฑิต
วิทยาลัย 
4. คณะกรรม 
การฝ่าย
สนับสนุนการ
สอบและ
ตัดสินผล 
 

ม.ค. – 
มี.ค. 57 

1. รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร
ครั้งท่ี 1/2557 
2. ระเบียบการรับ
สมัครสอคัดเลือก
เข้าเป็นนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ภาคต้น ประจ าปี
การศึกษา 2557 
3. หนังสือแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ฝ่ายสนบัสนุนการ
สอบและตัดสินผล
ระดับณัฑิตศึกษา
ปี 2557 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

ผลการสอบ 
7.  ประกาศรายชื่อผูผ้่านการสอบ
ข้อเขียน 

สอบสัมภาษณ์วิชาการผูผ้่าน
การสอบข้อเขียนและส่งผลการ
สอบกลับไปยังบัณฑติวิทยาลัย 
ภายหลังการสมัภาษณ์เสร็จสิ้น 
 
 

1. ด าเนินการสอบสัมภาษณ์
วิชาการผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 
2. ประชุมตัดสินผลผู้ทีผ่่านการ
สอบสัมภาษณไ์ดร้ับคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ เสนอต่อบณัฑิตวิทยาลัย
ให้ประกาศผล 
 

1. คณะกรรม 
การฝ่ายสนับ 
สนุนการสอบ
และตดัสินผล 
2. บัณฑิต
วิทยาลัย 

เม.ย.  -
พ.ค. 57 

1. รายงาน 
การประชมุ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 3/2557 
2. ประกาศผล
การสอบคดัเลือก
เข้าเป็นนิสติระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ภาคต้น ประจ าปี
การศึกษา 2557   
ขั้นสุดท้ายของ 
ปร.ด. สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์

ประเมินผลที่ไดจ้ากการ
ด าเนินการรับนิสติ ได้แก่ 
จ านวนผู้สมัครและจ านวนนสิิต
ทีม่ีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อ ว่าเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ 
รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุง
กลไกการรับนสิิตในปีการศึกษา
ถัดไป 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบจ านวนผูส้อบผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นนิสติในหลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557 และ
จ านวนรับนิสติตามแผนใน มคอ. 2  
พบว่า จ านวนผู้สอบผ่านการ
คัดเลือกเข้าเป็นนิสติในหลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2557  น้อย
กว่า จ านวนรับนิสิตตามแผนใน 
มคอ. 2    
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันสรุปปัญหาในระบบและ
กลไกการรับนสิิต ถึงสาเหตุของ
จ านวนรับนิสติน้อยกว่าแผนการ
รับนิสิตใน มคอ. 2 พบว่าระบบ
และกลไกการรับนิสติมี
ประสิทธิภาพดีจากคณุภาพของ

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

ต.ค. 57 รายงาน 
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 8/2557 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

นิสิตที่ได้รับคดัเลือก แต่ยังมีปัจจยั
ภายนอกท่ีมีผลต่อจ านวนรับนิสติที่
เป็นไปได้ดังนี ้
- การประชาสมัพันธ์หลักสูตรไม่
กว้างขวางพอ 
- ผู้สมัครมีจ านวนน้อย  
- ในประกาศรับสมัครผู้มสีิทธ์ิเข้า
ศึกษา ไม่ได้ระบุรายละเอียดของ
วิชาเฉพาะสาขาท่ีจะด าเนินการ
สอบข้อเขียนอย่างชัดเจน 
- กระบวนการการคัดกรองนิสติท า
ได้ยาก เนื่องจากผู้สมัครส่วนใหญ่
ไม่ได้คณุภาพตามที่หลักสูตร
ต้องการ 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการการรับนสิิต  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
น าเสนอข้อเสนอแนะแนวทาง การ
ปรับปรุงกระบวนการการรับนสิิต
ดังนี ้
- เปิดรับการคัดเลือกเข้าเป็นนสิิต 
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใน
ประจ าปีการศึกษา 2558 ทั้งภาค
การเรยีนที ่1 และ 2 
- ระบุช่ือรายวิชาที่สอบอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ Algebra, Analysis, 
Graph Theory และให้น าเสนอ
กรอบแนวคิดโครงการวิจัยใน
ประกาศการรับสมัครสอบคดัเลือก
เขาเปนนิสิตระดับบณัฑิตศึกษา
ของปีการศึกษา 2558 
- อนุญาตให้เปิดรับสมคัรสอบ
คัดเลือกรอบที่ 2 ถ้าจ านวนผู้สมคัร
ไม่ได้ตามที่ก าหนดในรอบแรกของ
ปีการศึกษา 2558  ดังแผนผังที่ 
3.1(2)  

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

ต.ค. -
ธ.ค. 57 

1. รายงาน 
การประชุม 
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 9/2557 
2. ประกาศการ
รับสมคัรสอบ
คัดเลือกเขาเปน 
นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาของ
ปีการศึกษา 2558 
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แผนผังที่ 3.1(2) ระบบและกลไกการรับนิสิต (ปรับปรุง) 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)                                 20 

 3.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 
 จากปัญหาของนิสิตแรกเข้าก่อนการปรับปรุงหลักสูตร ตามรายงานใน มคอ. 2  หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ซึ่งพบว่านิสิตมีความรู้พ้ืนฐานทางด้าน
วิชาการคณิตศาสตร์ไม่เท่าเทียมกัน ทั้งยังขาดทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรจึงได้วางแผนและก าหนดกระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมส าหรับเข้าศึกษาต่อ
ของนิสิตใหม่  เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้นิสิตมีความพร้อมในความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ และ
ความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอ  ดังแผนผังที่ 3.1(3)  
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แผนผังที่ 3.1(3)  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
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จากแผนผังข้างต้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ได้มีการด าเนินงานตามรายละเอียดในตารางต่อไปนี้ 

 

ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
พิจารณาความพร้อมของนิสติ
ก่อนเข้าศึกษาและก าหนด
กิจกรรมเตรยีมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ประชุมร่วมกันพิจารณาผลคะแนน
สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป  
คะแนนสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะ
สาขา คะแนนสอบสัมภาษณเ์ชิง
วิชาการ และใบรายงานผลการ
เรียน (Transcript) ของผู้ได้รับ
คัดเลือกเข้าศึกษา ซึ่งพบว่าผู้ที่
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มเีพียง 
1 คน เป็นผู้ที่มีความพร้อมใน
การศึกษาและไดส้อบผา่นเกณฑ์
วิชาภาษาอังกฤษท่ัวไปแล้ว  

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

เม.ย. 
57 

รายงาน 
การประชมุ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 3/2557 
 

มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง หรือให้มีการเรียน
เพิ่มเตมิในสาขาวิชาทาง
คณิตศาสตร์ทีนิ่สติขาดความ
พร้อม 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
มอบหมายใหน้สิิตศึกษาค้นคว้า
ด้วยตน เองในเรื่องโปรแกรมที่ใช้
เพื่อการเรยีนและงานวิจยัทาง
คณิตศาสตร์และแนะน าให้เขา้ฟัง
บรรยายในบางรายวิช 
คณิตศาสตร์ที่เปิดสอน 

อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง 
วิชาการ 

ส.ค. 57 
 

รายงาน 
การประชมุ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 6/2557 

ก ากับ ดูแล ติดตาม
ความก้าวหน้าในการเตรยีม
ความพร้อมทางการเรียนของ
นิสิต 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการดูแล ตดิตา ความก้าวหน้า
ในการเตรยีมความพร้อมทางการ
เรียนของนิสิต และตรวจสอบ
ความพร้อมทางการเรียนของนิสติ 
โดยการให้นิสิตมาอภิปรายเชิง
ปฏิบัติการเรื่องโปรแกรมที่ใช้เพื่อ
การเรยีน 

นิสิตประเมินกระบวนการ 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
สัมภาษณ์นสิิตเพื่อประเมิน
กระบวนการการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิตซึ่ง

1. อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง
วิชาการ 
2. นิสิต 

ม.ค. 58 
 
 

รายงาน 
การประชมุ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

ครั้งท่ี 1/2558 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ประชุมเพื่อปรับปรุง/แกไ้ข
กระบวนการ การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรได้
สรุปผลการประเมินกระบวนการ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาของนิสิตว่า กระบวนการนี้มี
ประสิทธิภาพ และในปีการศึกษา
หน้า คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรวางแผนจัดอบรม  
โปรแกรมที่ใช้ในการท างานวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงใน
แผนผังที่ 3.1(4) 

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
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แผนผังที่ 3.1(4)  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา (ปรับปรุง) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2557 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2557 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 8/2557  
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 9/2557  
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2557  
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2558  
Ph.D.Math_57_3.1_1 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 

ประจ าปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Math_57_3.1_2 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุนการสอบและตัดสินผลระดับ

บัณฑิตศึกษาปี 2557 
Ph.D.Math_57_3.1_3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 

ประจ าปีการศึกษา 2557  ขั้นสุดท้ายของ ปร.ด(คณิตศาสตร์) 
Ph.D.Math_57_3.1_4 ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเขาเปนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของปี

การศึกษา 2558 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2    กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลกำรด ำเนินงำน    
 3.2.1  กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำทำงวิชำกำร แก่บัณฑิตศึกษำ  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบ
และกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตใหม่ เพ่ือเป็นการแนะแนวทางให้นิสิตได้มี
ความพร้อมและความเข้าใจในการศึกษาต่อ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ 
เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและ
การพัฒนาทักษะชีวิต  ดังรายละเอียดในแผนผังที่ 3.2(1) 
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แผนผังที่ 3.2(1)  ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ 
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ระบบ ผลการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรพิจารณาและคดั
กรองคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรร่วมกัน
ประชุมเพื่อก าหนดคุณสมบตัิและคัดกรอง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนิสิต 
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ช้ันปทีี่ 1 
โดยมมีติเสนอให้อาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ 
ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ส าหรับนสิิต ปร.ด. สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ม.ีค. 57 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 
2/2557 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรขออนุมัติแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ส าหรับนสิิต ปร.ด. สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ช้ันปีท่ี 1 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรขออนุมัติ
แต่งตั้งให้อาจารย์เสรมิศรี ไทยแท้ ท า
หน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ส าหรับนสิิต ปร.ด. สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

เม.ย. 57 เอกสารแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการส าหรับนิสติ 
ปร.ด. สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ช้ันปีท่ี 1 
ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรและอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการจัดส ารับการลง 
ทะเบียนระดับบณัฑิตวิทยาลัย
ส าหรับนสิิต ปร.ด. สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ช้ันปีท่ี 1 

1.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ประชุม
ร่วมกันเพื่อวางแผนการเรียนของนิสิต 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ สรปุ
รายวิชาทีจ่ะเปดิสอนและจดัส ารับการ
ลงทะเบียน ระดับบณัฑิตวิทยาลัยส าหรับ
นิสิต ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
2. อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง
วิชาการ 

ม.ิย. 57 1. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
ครั้งท่ี 4/2557 
2. มคอ. 2 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  
อาจารยผ์ู้สอน อาจารย์ประจ า
หลักสตูรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรควบคุม ดูแล 
และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
แก่นิสิต ตลอดการศึกษา    

1. อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมกีารนัด
พบนิสิตเพื่อให้ค าปรึกษาหรือสอบถามถึง
ความก้าวหน้าในการเรียนของนิสติ อย่าง
น้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
2. หากนิสิตมีปญัหาข้อร้องเรยีนเกี่ยวกับ

วิชาการหรือเรื่องอื่นๆ  

นิสิตสามารถเขียนข้อร้องเรยีนรายงานต่อ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรได ้
3.อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ  อาจารย์
ผู้สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรตรวจสอบ
และหาแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับวิชาการ และอื่นๆ (ถ้ามี) 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
2. อาจารย์ที่
ปรึกษาทาง
วิชาการ 
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ระบบ ผลการด าเนินงาน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลา 

เอกสาร/หลักฐาน 

นิสิตประเมินระบบและกลไก
การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการแก้ปญัหาข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับวิชาการและอื่นๆ  
(ถ้ามี) 

นิสิตประเมินกระบวนการ 
การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
ระดับบณัฑติ  

นิสิต ม.ิย.58 1. สรุปผลการ
ประเมินการ
จัดบริการให้
ค าปรึกษา ระดับ
บัณฑิต  

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรพิจารณาผลสรปุการ

ประเมินระบบและกลไกการ

ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ

เสนอแนวทางการปรับปรุง

ระบบและกลไก รวมทั้ง

แนวทางการแก้ปัญหาข้อ

ร้องเรียนเกี่ยวกับวิชาการและ

อื่นๆ (ถ้ามี) 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
พิจารณาจากสรุปผลการประเมินการ
จัดบริการให้ค าปรึกษา ระดับบณัฑิต 
แสดงให้เห็นว่า นิสติมีความพึงพอใจใน
การควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ   
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกัน
พิจารณาว่า ระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลและใหค้ าปรึกษาทางวิชาการ
นี้ท าให้กระบวนการการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการกับนิสิตมีประสิทธิภาพดี จึงควร
ใช้ระบบและกลไกนีต้่อไปในปีการศึกษา 
2558 

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

 2. รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
ครั้งท่ี 3/2558 

 
 
 3.2.2  กำรควบคุมดูแลกำรให้ค ำปรึกษำปริญญำนิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษำ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์(หลัก) และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์(ร่วม)  เพ่ือท าหน้าที่ให้
ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาในการจัดท าปริญญานิพนธ์แบบเดี่ยว 
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีนิสิตอยู่ 1 คน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 
ดังนั้นระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์จึงยังไม่ได้น าไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน ดังแสดงในแผนผังที่ 3.2(2) 
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แผนผังที ่3.2(2)  ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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3.2.3 กิจกรรมกำรพัฒนำศักยภำพของนิสิตและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบและ

กลไกการการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในแผนผัง
ที่ 3.2(3) ซึ่งนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย  ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  จดัโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 เวลา 
12.45 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 19-903 ชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้จัด
ขึ้นเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 

                                                             
                                                               

                                                
                                                                              

                            21  

                         
     �                                                                              21  

                                            
                                                    

                            21  

             
                                        

                            21 

                                                
     �                                 

                                            21

             
  �       .3                                  

  �                              
                                         21

             
�                                             

                            21             
       .3  

                         
                                         21  

  .003       .004

          
       

         / 
        

 
แผนผังที่ 3.2(3)  ระบบและกลไกการการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง 

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นสมควรว่า ควรส่งเสริมให้นิสิตมีโอกาส
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ เพื่อเป็นประสบการณ์แก่นิสิตต่อไป  โดยนิสิตในหลักสูตร
ปร.ด ได้ท าการลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th Japan Conference on Discrete and 
Computational Geometry and Graphs  เพ่ือเข้าร่วมการประชุมในวันที่ 14- 16 กันยายน พ.ศ. 
2558  
 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 

Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2557   

Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 4/2557  

Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที ่3/2558  

Ph.D.Math_57_3.2_1 เอกสารแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนิสิตปร.ด. สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

Ph.D.Math_57_3.2_2 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษา ระดับบัณฑิต 

Ph.D.Math_57_3.2_3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : 

การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

Ph.D.Math_57_3.2_4 รายละเอียดของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  18th Japan 
Conference on Discrete and Computational Geometry and 
Graph 

Ph.D.Math_57_3.2_5 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th Japan 
Conference on Discrete and Computational Geometry and 
Graph 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.3    ผลที่เกิดกับนิสิต 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
 
ผลกำรด ำเนินงำน  

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการรับ
นิสิตเข้าศึกษาต่อครั้งแรกในปีการศึกษา 2557  ดังนั้นข้อมูลที่น าเสนอจึงเป็นข้อมูลของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

 

ปีกำรศึกษำที่
รับเข้ำ  

จ ำนวน
รับเข้ำ 

จ ำนวนนิสิตคงอยู่ (จ ำนวนจริง) ในแต่ละปีกำรศึกษำ ร้อยละกำรคงอยู่ 
ปี 2556 ปี 2557  

ปี 2556 0 0 0 - 
ปี 2557 1 - 1 - 

อัตราการคงอยู่  =  จ ำนวนนสิิตชั้นปีที่ 3 
                           จ ำนวนนิสิตรับเข้ำ (ชั้นปีท่ี 1) 

หมายเหตุ: หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) เริ่มรับนิสิตปีการศึกษา 2556 
* (ถ้าต้องการดูแนวโน้มให้ค านวณ ≥ 3 รุ่นต่อกัน) 
 
จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำตำมแผนกำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ
ที่รับเข้ำ 

จ ำนวนที่
รับเข้ำ 

จ ำนวนที่ส ำเร็จกำรศึกษำในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 
ปี 2556 ปี 2557 

ปี 2556 0 - - 
ปี 2557 1 - -- 
หมายเหตุ: หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555) เริ่มรับนิสิตปีการศึกษา 2556 
 
ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนนิสิต 
 1. ผู้ที่เข้าสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก 
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เริ่มเปิดรับ
สมัครนิสิตในปีการศึกษา 2556 
 
 

* 100 
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 ความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และมีการ
ประเมินความพึงพอใจทั้งด้าน การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

 

กำรจัดกำรข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรข้อร้องเรียน 
 
ไม่มีข้อร้องเรียน 
 
 
 
 

ไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ ของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร  
การเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน (ดังรายละเอียดใน
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  ปค.003   ปค.004   และการ
ประเมินตนเองของนิสิต)   

  

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_3.3_1 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
Ph.D.Math_57_3.2_2 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษา ระดับบัณฑิต 
Ph.D.Math_57_3.3_2 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นตอการสอนของอาจารย

และแบบส ารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของแตละรายวิชา) 

Ph.D.Math_57_3.3_3 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ดานการจัดการเรียนการสอนและ 
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

Ph.D.Math_57_3.3_4 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
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องค์ประกอบที่ 4  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลกำรประเมินตนเอง ระดับ

คุณภำพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2.78 คะแนน ปานกลาง 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

5 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2 คะแนน 

    ประเด็นที่  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

3.33 คะแนน 

    ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  Scopus และ ISI ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร   

0.80 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      ปานกลาง 
ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 4 2.60 คะแนน ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2  คุณภาพ น้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน   

 4.1.1 ระบบกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
 

                                             
                                                          

                 

                                             
     �                         �       

            �                      
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      �                                
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แผนผังที ่4.1(1) ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูรและภาควิชา

คณิตศาสตร์ พิจารณาความ

จ าเป็นในการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และภาควิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกัน
ประชุมพิจารณาความจ าเป็นในการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร ซึ่งพิจารณาจากความเสีย่ง
ของจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่จะไมเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ของหลักสูตร โดยบรูณาการร่วมกบั
แผนยุทธศาสตร์และกรอบ
อัตราก าลัง 
2. ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เสนอขอ
อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สาย
วิชาการ สาขาวิชาคณติศาสตร์ 2 
อัตรา 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
2. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

ส.ค. 
56 

1. รายงานการประชุม
ภาควิชาคณติศาตร์  
ครั้งท่ี 8/2556 
2. ค าขออัตราพนักงาน
มหาวิทยาลยัสาย
วิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย ์

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร และภาควิชา

คณิตศาสตร์ ก าหนดคณุสมบัติ 

และร่างข้อก าหนดภาระงาน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และภาควิชาคณิตศาสตร์ ก าหนด
คุณสมบัติ และร่างข้อก าหนดภาระ
งานของอาจารย์ใหม่  
2. มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
งาน ต าแหน่งอาจารย์ สังกัด
ภาควิชาคณติศาสตร์ หากยังไม่มี
บุคคลมาสมัคร หรือมคีุณสมบตัิไม่
ครบตามทีร่ะบุ ก็ท าการเปิดรับ
สมัครใหม่อีกครั้ง 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
2. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์
3. มหาวิทยาลัย 

ส.ค. 
56 – 
มิ.ย. 
57 

1. ประกาศรับสมัครงาน 
2. ประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธ์ิสอบคัดเลือกบุคคล
เพื่อจ้างเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ที่มี

คุณสมบัติตามที่หลักสูตรระบุ

ไว ้

1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อสอบ
คัดเลือกผู้ที่มีคณุสมบัติตามที่
หลักสตูรระบ ุ
2. คณะกรรมการคัดเลือกท าการ
คัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ 
ความสามารถ คณุลักษณะ หรือ
ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับ
ข้อก าหนดภาระงานของต าแหน่ง  
3. มหาวิทยาลัยบรรจุและแต่งตั้ง
ตามล าดับบัญชีที่ประกาศผล 

1. คณะกรรมการ
สอบคัดเลือก  
2. มหาวิทยาลัย 

ม.ีค. - 
ส.ค. 
57 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบ
คัดเลือก 
2. ค าสั่งการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย 
 

แต่งตั้งอาจารย์ประจ า ภาควิชาคณติศาสตร์ เสนอต่อคณะ 1. ภาควิชา ส.ค. 1. บันทึกข้อความ ขอส่ง
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

หลักสตูร วิทยาศาตร์และมหาวิทยาลยั
ตามล าดับ เพื่อขอด าเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณิตศาสตร ์
2. คณะ
วิทยาศาสตร ์
3. มหาวิทยาลัย 

57 ข้อมูล สมอ.08 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะวิทยาศาตร์  
ครั้งท่ี 17/2557 
3. สมอ. 08 
4. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 

ประเมินผลที่ไดร้ับจากการรับ

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ประเมินผลที่ไดร้ับจากการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร พบว่า  
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรเป็นไปตามเป้าหมาย  
นั่นคือ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและตามที่หลักสูตรระบไุว้ 
แต่อย่างไรกต็ามในปีการศึกษา 
2557 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรนี้มีอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ซึ่งยังไม่มผีลงานวิจัยหลังจากส าเรจ็
การศึกษา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

พ.ค. 
58 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 2/2558 
 

คณะกรรมการบรหิาร

หลักสตูร ประชุมเพื่อประเมิน

กระบวนการ ผลทีไ่ด้รับ และ

เสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุง 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ ผล
ที่ได้รับ และเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง เพื่อใช้วางแผนการรับ  
การแต่งตั้ง หรือปรบัเปลีย่นอาจารย์
ประจ าหลักสตูรในปีการศึกษาต่อไป 
คือ เน้นคุณสมบัติของการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสตูรซึ่งควรมี
ประสบการณ์ในการท างานวิจัย และ
ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสตูร/ 
อาจาย์ผู้มคีวามสามารถพิเศษเป็น
อาจารย์พี่เลี้ยงในการท างานวิจัยให้
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนใหม่ ดงั
แผนผังที่ 4.1(2)เพื่อให้สอดคล้องกับ
การรับและการแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 
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            �                      
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แผนผังที ่4.1(2) ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปรับปรุง) 
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4.1.2 ระบบกำรบริหำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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แผนผังที ่4.1(3) ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ระบบ กำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร และภาควิชา
คณิตศาสตร์ พิจารณาวาง
แผนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร และ
ภาควิชาคณติศาสตร์ พิจารณาวาง
แผนการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร เพื่อรักษาอาจารย์ประจ าที่
มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้
คงอยู่กับหลักสตูร จนถึงวาระการ
ปรับปรุงอาจารย์ผูร้ับผดิชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร หรือ
เกษียณอายรุาชการออกไป 

1. คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
2. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

ก.ย. 
57 

รายงานการประชุม 
ภาควิชาคณติศาตร์  
ครั้งท่ี 7/2557 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ก าหนดบทบาท
หน้าท่ี ความรับผิดชอบ  

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ความ
รับผิดชอบ และมอบหมาย

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
 

ตลอด
ปีการ 
ศึกษา 

ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 



รายงานการประเมินตนเองหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)                                 40 

ระบบ กำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

และมอบหมายภาระหน้าท่ี
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ภาระหน้าท่ีให้เหมาะสมกับคุณวฒุิ 
ความรู้ ความสามารถและ
ประสบการณ์ ตามประกาศบณัฑติ
วิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

2557 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ด าเนินการตามภาระหน้าที่ท่ี
ได้รับมอบหมาย 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรด าเนินการ
ตามภาระหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบหมาย 
ดงัเช่น วางแผน ติดตาม ทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ตลอด
ปีการ 
ศึกษา 
2557 

 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ประเมินผลทีไ่ดร้ับ
จากการบริหารอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ประเมินผลที่ไดร้ับจากการบริหาร
อาจารย์ประจ าหลักสตูร โดย
พิจารณาจาก สรุปผลการประเมิน
ภาระงานเชิงปรมิาณของบุคคลสาย
วิชาการ ของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร และมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่ง
วิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิ
โรฒ พบว่า คณะกรรมการประจ า
หลักสตูรได้ท าหน้าท่ี รับผิดชอบดแูล
การศึกษาในหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา 2557 ได้อย่างสมบรูณ ์

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
 

พ.ค. 
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รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 2/2558 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรประชุม เพื่อประเมิน
กระบวนการ ผลทีไ่ด้รับ และ
เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง 

เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 นิสติ
ในหลักสูตรต้องเข้าสอบวัด
คุณสมบัตริะดับปริญญาเอก ดังนัน้
อาจารย์ประจ าหลักสตูรจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมส าหรบัการจดัการสอบ
วัดคุณสมบัตริะดับปรญิญาเอก 
พิจารณาผลการสอบของนิสิตเพื่อ
น าเสนอต่อบณัฑิตวิทยาลัย 
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 4.1.3 ระบบกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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แผนผังที ่4.1(4) ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร พิจารณาวาง
แผนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
พิจารณาวางแผนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
- วางแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ส่งเสริมการสร้างผลงานด้านวิชาการ 
ทั้งการเขียนบทความทางวิชาการและ
ต าราทางวิชาการ 
- เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ภายนอกหลักสูตร 
- สนับสนุนการเข้าอบรมการวิจัยและ
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง  
- เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
 

ก.ค.- 
ก.ย. 
57 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 5/2557 
2. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 7/2557 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

และเนื่องจากมีการแต่งตั้งอาจารยใ์หม่
เข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร วางแผน
ให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่
ก่อใหเ้กิดการเพิ่มพูนความรู้ที่เกีย่วกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร เข้า
ร่วมกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร เข้าร่วม
กิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถของอาจารย์  
- วางแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ตารางเวลาในการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ) 
- ส่งเสริมการสร้างผลงานด้านวิชาการ 
ทั้งการเขียนบทความทางวิชาการและ
ต าราทางวิชาการ ดังเห็นได้จาก มกีาร
ให้ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
- เสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
ภายนอกหลักสูตร ดังเห็นได้จาก 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้เข้าร่วม
กิจกรรม โครงการเสวนากรอบและทิศ
ทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- สนับสนุนการเข้าอบรมการวิจัยและ
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการในสาขา
ที่เกี่ยวข้อง ดังเห็นได้จาก อาจารย์
ประจ าหลักสตูร ได้เข้าร่วมในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ได้แก ่The Ninth 
International Conference on 
Nonlinear Analysis and Convex 
Analysis 2015 (NACA 2015) การ
ประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

ตลอด
ปีการ 
ศึกษา 
2557 
 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 3/2558 
2. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวที
โลก ครั้งท่ี 1 : การ
ประชุมอภิปรายกรอบ
และทิศทางการวิจัย  
ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
3. ใบประกาศนียบัตร
ผู้เข้าร่วมการประชุม 
NACA 2015 
AMM 2015  
APAM 2015 
4. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ 
พัฒนาบุคลากรและนสิิต
สู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 กิจกรรมที่ 1 : 
โครงการ “การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ด้วย Google App for 
Education และ 
Windows 8” 
5. รายชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากรมหาวิทยาลัย 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

ประจ าปี 2558 (AMM 2015) และการ
ประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บรสิุทธิ์และ
ประยุกต์ 2558 (APAM 2015) 
- เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน ดังเห็นได้จาก 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้เข้าร่วม
โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนด้วย Google App 
for Education และ Windows 8  
อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมโครงการต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้ที่เกีย่วกับ
การปฏิบัตหิน้าท่ี  
- โครงการปฐมนิเทศบคุลากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
ครั้งท่ี 2 เรื่อง การจัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบ ATutor 
- โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ
เทา-งาม ครั้งท่ี 5 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
6. ใบประกาศนียบัตร
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
การจัดการเรยีนการสอน
ด้วยระบบ ATutor 
7. บันทึกข้อความ ขอ
อนุม้ติเดินทางไปราชการ
โดยเครื่องบิน เพื่อเข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัในเครือ
เทา-งาม ครั้งท่ี 5 
 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ประเมินผลทีไ่ดร้ับ
จากการส่งเสรมิและพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
ประเมินผลที่ไดร้ับจากการส่งเสรมิและ
พัฒนา ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกดิการ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถอาจารย์
ตามแผนทีต่ั้งไว ้

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
 

มิ.ย. 
58 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งท่ี 3/2558 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรประชุม เพื่อประเมิน
กระบวนการ  ผลที่ได้รับ และ
เสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุง 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรประชุม 
เพื่อประเมินกระบวนการ ผลที่ไดร้ับ 
และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง 
เพื่อใช้วางแผนการส่งเสริมและพฒันา
อาจารย์ประจ าหลักสตูรในปีการศกึษา 
2558 ว่า ควรวางแผนให้อาจารย์
ประจ าหลักสตูรเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการระดับชาตหิรือ
นานาชาติ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 มไีด้
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ท าการ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
 

มิ.ย. 
58 

1. รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร ครั้งที่ 3/2558 
2. รายละเอียดของงาน
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  18th Japan 
Conference on 
Discrete and 
Computational 
Geometry and Graph 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

ลงทะเบียนประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 18th Japan Conference 
on Discrete and Computational 
Geometry and Graphs  เพื่อเข้าร่วม
การประชุมและน าเสนอผลงาน 
ระหว่างวันท่ี 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 
2558 ณ ประเทศญี่ปุ่น 

3. ใบสมัครเข้าร่วม
ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 18th Japan 
Conference on 
Discrete and 
Computational 
Geometry and Graph 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_4.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาตร์ ครั้งที่ 8/2556 
Ph.D.Math_57_4.1_2 ค าขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
Ph.D.Math_57_4.1_3 ประกาศรับสมัครงาน 
Ph.D.Math_57_4.1_4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย 
Ph.D.Math_57_4.1_5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
Ph.D.Math_57_4.1_6 ค าสั่งการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
Ph.D.Math_57_4.1_7 บันทึกข้อความ ขอส่งข้อมูล สมอ.08 
Ph.D.Math_57_4.1_8 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาตร์ ครั้งที่ 17/2557 

Ph.D.Math_57_4.1_9 สมอ. 08 
Ph.D.Math_57_4.1_10 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2558   
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558   
Ph.D.Math_57_4.1_11 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาตร์ ครั้งที่ 7/2557 
Ph.D.Math_57_4.1_12 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557   
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2557   
Ph.D.Math_57_3.2_3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : 

การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Ph.D.Math_57_4.1_13 ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม NACA 2015  AMM 2015 และ 
APAM 2015 
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_4.1_14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมที่ 1 : โครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอนด้วย Google App for Education และ Windows 
8” 

Ph.D.Math_57_4.1_15 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Ph.D.Math_57_4.1_16 ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 

ATutor 
Ph.D.Math_57_4.1_17 บันทึกข้อความ ขออนุม้ติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน เพื่อเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยใน
เครือเทา-งาม ครั้งที่ 5 

Ph.D.Math_57_3.2_4 รายละเอียดของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  18th Japan 
Conference on Discrete and Computational Geometry and 
Graph 

Ph.D.Math_57_3.2_5 ใบสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th Japan 
Conference on Discrete and Computational Geometry and 
Graph 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภำพอำจำรย์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ปัจจัยน าเข้า    

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2.78  มีคุณภาพ ปำนกลำง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย  
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

  4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  Scopus และ ISI ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

วิธีกำรค ำนวณคะแนนภำพรวม 
 
ค่าคะแนนที่ได้ =                  ผลรวมคะแนนประเด็นที่ประเมิน 
    จ านวนประเด็นทั้งหมด           
 
ผลกำรด ำเนินกำร 

ประเด็นในกำรพิจำรณำ ผลกำรด ำเนินกำร 
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คะแนน 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.33 คะแนน 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  Scopus และ ISI  ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   

0.8 คะแนน 

 2.78 คะแนน 
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ประเด็นที่ 4.2.1  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

เกณฑ์กำรประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนน 

ระหว่าง 0 – 5 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  

5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำโท    
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  

 หลักสูตรระดับปริญญำเอก  
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  
5 = ร้อยละ 100   

สูตรกำรค ำนวณ    
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

 
คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินกำร 

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

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_57_4.1_9 สมอ. 08 

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

                ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.2  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

เกณฑ์กำรประเมิน    

 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนน 
ระหว่าง 0 – 5 

 หลักสูตรระดับปริญญำตรี   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
 และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญำเอก   
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
  และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 =  ร้อยละ 100 

สูตรกำรค ำนวณ    
  1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

       
 

 
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
รำยกำรข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินกำร 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  2 คะแนน 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_4.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

             จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ประเด็นที่ 4.2.3  ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

เกณฑ์กำรประเมิน    

 หลักสูตรระดับปริญญำตรี   
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำโท   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสู ตรที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
หลักสูตรระดับปริญญำเอก   
ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

   
สูตรกำรค ำนวณ    

1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ตามสูตร 

       
 

 
  
  2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 

ผลกำรด ำเนินกำร 
เกณฑ์มำตรฐำน ผลกำรด ำเนินกำร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 2.00 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 40 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  3.33 คะแนน 

  ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

                      จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด 

 

 X 100 

  ร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

                     ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 X 5 
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ข้อมูลประกอบกำรค ำนวณผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ชิ้นงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)   
2 จ านวนรวมของบทความวิจัยที่ได้รบัการตีพิมพ์ (อาจารย์ประจ า

หลักสตูร) 
(ช้ินงาน)   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.20   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ

0.40   

 - บทความวิจัยฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู 
TCI กลุ่มที่ 2 

0.60   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ใน
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่มอ่ยู่
ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ. 
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  

0.80   

 -   บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิชาการฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80   

 -   บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.  

1.00 1 1.00 

 -   บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1.00   
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ล ำดับ
ที ่

ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบตัวบ่งชี ้
ค่ำ

น้ ำหนัก 
จ ำนวน
ชิ้นงำน 

ผลรวมถ่วง
น้ ำหนัก 

    ที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. 
 -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร  1.00   
 -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  
1.00   

 -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1.00   
 -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด

ทะเบียน  
1.00   

 -   ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว  

1.00 1 1.00 

 -   หนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   งานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1.00   
 -   ต าราที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
1.00   

 -   หนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 -   งานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00   

 ผลรวมถ่วงน้ ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 2.00 
 

 

ล ำดับ

ที ่

ชื่อบทควำมวิจัยฉบับ

สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับกำรตีพิมพ์

เผยแพร่ (ไทย/

อังกฤษ) 

ชื่อเจ้ำของผลงำน 

และผู้ร่วม 

ชื่อกำรประชุมวชิำกำร 

วัน-เดือน-ปี 

สถำนที่/จังหวัด/ประเทศท่ี

จัด หรือชื่อวำรสำร วันเดือน

ปีที่เผยแพร่ 

รหัสเอกสำร 

1 Regularity of Certain 

Subsemirings of Full 

Matrix Semirings 

N. Sirasuntorn and  

R. I. Sararnrakskul 

East-West Journal of 

Mathematics  

Vol. 17, No 1 (2014) 

Ph.D.Math_57_4.2_2 

2 พีชคณิตนามธรรม 1 

(Abstract Algebra I) 

เรืองวรินท ์อินทรวงษ ์

สราญรักษ์สกลุ 

ภาควิชาคณติศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัศรีนทรินทรวิ

โรฒ 

2557 

Ph.D.Math_57_4.2_3 
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ประเด็นที่ 4.2.4  จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI  Scopus และ ISI ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   

เกณฑ์กำรประเมิน    
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 
กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  

อัตราส่วน จ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

 
สูตรกำรค ำนวณ  
1. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร = 

 
 
 
 

2. แปลงค่าที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม  5 
 
 คะแนนที่ได้ = 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนบทความทีไ่ด้รับการอ้างอิง 

จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

 

อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

อัตราส่วนจ านวนบทความทีไ่ด้รบัการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

                         ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 

X 5 
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ผลกำรด ำเนินงำน 

แหล่งที่งำนวิจัยได้รับกำรอ้ำงอิง 

จ ำนวนบทควำมที่ได้รับกำรอ้ำงอิง 
ปี พ.ศ. 
2553 

ปี พ.ศ. 
2554 

ปี พ.ศ. 
2555 

ปี พ.ศ. 
2556 

ปี พ.ศ. 
2557 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 5 5 5 5 
รวมจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI  Scopus และ ISI 

- 1 - 1 - 

     จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI 

- - - - - 

     จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล Scopus 

- - - 1 - 

     จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล ISI 

- 1 - - - 

ร้อยละของจ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการ
อ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0.00 20.00 0.00 20.00 0.00 

คะแนนที่ได้เมื่อเทียบตำมกลุ่มสำขำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี       เท่ำกับ 0.8 คะแนน 

 

ข้อมูลรำยชื่อบทควำมวิจัยที่ได้รับกำรอ้ำงอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐำนข้อมูล

ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   

ล ำดับ 
ชื่อบทควำมวิจัยท่ี
ได้รับกำรอ้ำงอิง 

รำยชื่อผู้เขียน
บทควำมวิจัย/

ผู้เขียนร่วม/สังกัด 
ชื่อบทควำมที่อ้ำงอิง 

ชื่อวำรสำร/
ฐำนข้อมูล 
ที่ได้รับกำร

อ้ำงอิง 

วันเดือนปี 
ที่อ้ำงอิง 

1 The gamma-
Spectrum of a 
Graph 

da Fonseca CM.,  
Saenpholphat V., 
Zhang P. 

Extremal values for a 
gamma-labeling of a 
cycle with a triangle 

Utilitas 
Mathematica 

November 
2013 

2 Some local 
subsemihypergroup
s of the partial 
transformation 
semigroup on a set  

Sararnrakskul R.I., 
Pianskool S., 
Kemprasit Y. 

Some regular 
equivalence relation on 
the semihypergroup of 
the partial 
transformation 
semigroup on a set and 
local 
subsemihypergroups 
with that regular 
equivalence relation 

International 
Journal of Pure 
and Applied 
Mathematics 

2015 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_4.2_4 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ บทความ The gamma-

Spectrum of a Graph 
Ph.D.Math_57_4.2_5 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ บทความ Some local 

subsemihypergroups of the partial transformation semigroup 
on a set  

 

http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84881116803&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-84881116803&src=s&imp=t&sid=6AB05DAD976D85D7413C7DB81AF06154.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a80&sot=cite&sdt=a&sl=0
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84881116803&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-84881116803&src=s&imp=t&sid=6AB05DAD976D85D7413C7DB81AF06154.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a80&sot=cite&sdt=a&sl=0
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84881116803&origin=resultslist&sort=plf-f&cite=2-s2.0-84881116803&src=s&imp=t&sid=6AB05DAD976D85D7413C7DB81AF06154.zQKnzAySRvJOZYcdfIziQ%3a80&sot=cite&sdt=a&sl=0
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3  ผลที่เกิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปำนกลำง 
ผลกำรด ำเนินงำน 

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำศึกษำ ผลกำรประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2555 2556 2557 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจานวน 5 คน เป็นไป
ตามเกณฑ์ตลอดเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน โดยมี
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และ
ทดแทนอาจารย์ประจ าาหลักสูตรที่ต้องโยกย้ายไป
ดูแลหลักสูตรอื่น 

100% 100% 100% 3 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน 
 

มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 
หหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อการบริหาร 
หหลักสูตร ซึ่งมีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับ 
ดีดีมาก   

- - 4.79 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบที่ 5 หลกัสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ 

ตัวบ่งชี้ท่ี   
ผลกำรด ำเนินงำน ระดับ

คุณภำพ 1 2 3 4 5 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

     น้อย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน      น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

5 คะแนน ดีมาก 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

 
5.1.1 กำรออกแบบหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เป็น

หลักสูตรระดับปริญญาเอก รูปแบบของหลักสูตรเป็นแบบเน้นการวิจัย  นั่นคือเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็ม
เวลา โดยมีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี้ 
1. เป็นผู้น าทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนา

หรือสร้างองค์ความรู้ใหม่   
2. เป็นผู้น าทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง  หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้

ความรู้ทางคณิตศาสตร์ระดับสูง 
3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือ

น าไปใช้ในการจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึ ดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิชาชีพ     
 โดยมีการวางแผนและก าหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา 
ดังแผนผังที่ 5.1(1)  
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แผนผังที่ 5.1(1) ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 

ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

ก าหนดเป้าหมายของการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชา   

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร   
1. ก าหนดเป้าหมายของการออกแบบ
หลักสตูรและสาระรายวิชา  โดยเน้นทาง 
ด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณติศาสตร์  
และสามารถน าผล การวิจัยมาใช้พัฒนา
หรือสรา้งองค์ความรู้ใหม ่ ให้มีความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา  
อีกทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ของผู้ใช้บัณฑิต กรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(มคอ.)   

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

 1. หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 
2. กรอบ
มาตรฐาน
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการ (รา่ง) 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  เพื่อยกร่างหลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) (มคอ. 2)  ที่สอด 
คล้องตามความต้องการของสังคม และ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ (มคอ.)   
3. ก าหนดรายชือ่คณะกรรมการ (ร่าง) 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา
แห่งชาติ 
(มคอ.)   
 

ขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (ร่าง) 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)   

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง)
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) เพื่อท าหน้าท่ียกร่างหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 

 หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 

จัดท า (ร่าง) หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)    
 
 

คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) จัดท า
(ร่าง)หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) (มคอ. 2) ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ(มคอ) โดยสอดคล้อง กับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และความ
ต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑติ และ
ค านึงถึงความเหมาะ สมของเนื้อหาที่
สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมีความ
ทันสมัย  

คณะกรรมการ 
(ร่าง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

 หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

จัดวิพากษ์ (ร่าง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
(หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 
2555)    

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร 
จัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์หลักคอื เพื่อ
ตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจน 
และความทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
สาขาวิชา ของหลักสูตรและสาระ
รายวิชาและความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต โดยเชิญผู้ทรงคณุวุฒิและผู้ใช้
บัณฑิตร่วมตรวจสอบความครอบคลุม 
ความชัดเจน ความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต    

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้
บัณฑิต 
 

คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรชัญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและผู้ใช้
บัณฑิตจนไดห้ลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร ์(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) (มคอ. 2) ที่
หลักสตูรและสาระรายวิชามีความ
ครอบคลมุ ความชัดเจน และความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา 
และความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

คณะกรรมการ 
(ร่าง) หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) 

 หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 

ประธานกรรมการบริหาร
หลักสตูรและฝ่ายวิชาการ
ของคณะวิทยาศาสตร์  
ขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ สาขา 
วิชาคณิตศาสตร์ (มคอ. 2) 
ตามระบบ 

1. ประธานกรรมการบริหารหลักสตูร 
และฝา่ยวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 
ส่งหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) (มคอ. 2)  ไปตามระบบเพื่อ
ขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
2. ในการขออนุมัติแต่ละขั้น เมื่อมี
ข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการ (ร่าง) 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขา วิชา
คณิตศาสตร ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)  ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้ว
ส่งเพื่อขออนุมัติต่อไป 

1.ประธาน
กรรมการบริหาร
หลักสตูร  
2. ฝ่ายวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร ์

 หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

ขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
จากส านักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันท่ี 12  
มีนาคม  พ.ศ. 2556 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 หลักสตูร
ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขา 
วิชาคณิต 
ศาสตร ์(หลัก 
สูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  
(มคอ. 2) 

เปิดรับสมัครสอบคดัเลือก
เข้าเป็นนิสติหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
 
 

บัณฑิตวิทยาลัย /กองบริการการศึกษา
เปิดรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิต 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 
2557 ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์  
http://grad.swu.ac.th และ 
http://admission.swu.ac.th 
ตั้งแต่วันท่ี 15 มกราคม –1 มีนาคม พ.ศ. 
2557 

บัณฑิตวิทยาลัย/
กองบริการ
การศึกษา 

15 ม.ค. 
–1 มี.ค.
57 

ระเบียบการ
รับสมคัรสอบ
คัดเลือกเข้า
เป็นนิสิต
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ภาคต้น 
ประจ าปี
การศึกษา 
2557  

ด าเนินการเรียนการสอน 
ตามปฏิทินการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ 

อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการเรียนการสอน
นิสิตของหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตรต์ามปฏิทินของ
บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒภาคต้น ปีการศกึษา 
2557  เมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 

อาจารยผ์ู้สอน ปีการ 
ศึกษา 
2557  
 

ปฏิทิน
การศึกษาของ
บัณฑิต
วิทยาลัย/
มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิ
โรฒ ปีการ 
ศึกษา 2557 

ควบคุม ก ากับ ดูแล และจดั
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้
อาจารยผ์ู้สอนและนิสติ 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรควบคุม 
ก ากับ ดูแล และจัดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ให้อาจารยผ์ู้สอนตามความ
ต้องการ 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ก่อนเปิด
เรียน  
ปีการ 
ศึกษา 
2557 

รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลัก 
สูตร ครั้งท่ี 
5/2557 

ท าแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อหลักสตูรและ
สาระของรายวิชาด้านความ
ครอบคลมุ ความชัดเจน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนและนิสติ ท าแบบประเมินความพึง
พอใจท่ีมีต่อหลักสตูร และสาระของ
รายวิชาด้านความครอบคลุม ความ

1. อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
2. อาจารย์ผูส้อน 
3. นิสิต 

ภายหลัง
เสร็จสิ้น
ปีการ 
ศึกษา

1. รายงาน
การประชุม 
คณะกรรม      
การบริหาร
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

และความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา 

ชัดเจน และความทันสมยัตามความก้าว 
หน้าในสาขาวิชา 
2. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หลักสตูรและสาระของรายวิชา  ด้าน
ความครอบคลุม ความชัดเจน และความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา
อยูใ่นระดับดี และไม่มีข้อเสนอแนะ 

2557 หลักสตูร ครั้ง
ที่ 4/2558 
2. สรุปผล
การประเมิน
ความพึง
พอใจในการ
บริหาร
หลักสตูรของ
อาจารย์
ประจ า
หลักสตูรและ
อาจารย์
ผู้สอน ปี
การศึกษา 
2557 
3. สรุปผล
การประเมิน
แบบสอบ 
ถามความ
คิดเห็นของ
นิสิตเกี่ยวกับ
หลักสตูร 
คณะ
วิทยาศาสตร ์
(ป.โท-ป.เอก) 
4.สรุปผลการ
ประเมิน
อาจารย์ 
ปค.003  
5.สรุปผลการ
ประเมิน
รายวิชา 
ปค.004  

ตรวจสอบและหาแนว
ทางการปรับปรุงระบบและ
กลไกในการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของ
รายวิชา เพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของ
รายวิชา ในรอบถัดไป  
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
ร่วมกันเพื่อตรวจสอบและหาแนว
ทางการปรับปรุงหลักสตูรและสาระของ
รายวิชาให้มีความครอบคลุม ความ
ชัดเจน และความทันสมยัตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชาเพื่อใหค้วาม
พึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรและสาระของ
รายวิชา อยู่ในระดับดี ขึ้นไป 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ตรวจสอบและหาแนวทางการปรบัปรุง
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร
และสาระของรายวิชา เพื่อน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
ของรายวิชา ในรอบถัดไป พร้อมทัง้
จัดท ารายงานการตรวจสอบและหาแนว
ทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

 

น าเสนอผลการประเมินและ
แนวทางการ ปรับปรุงระบบ
และกลไกในการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของ
รายวิชา 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร
น าเสนอผลการตรวจสอบและแนว
ทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา
เพื่อน าข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุม
ภาควิชาคณติศาสตร ์

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 

 

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสตูร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรจดัท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน  หลัง

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ภายใน 
60 วัน  
หลังสิ้น 

1. รายงาน
การประชุม 
คณะกรรม      
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน กลไก/ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

60 วัน  หลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

สิ้นสุดปีการศึกษาโดยมีการน าเสนอผล
การตรวจสอบและแนวทางการปรบัปรุง
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร
และสาระของรายวิชาอยู่ด้วย  เพือ่
น าไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ
หลักสตูรและสาระของรายวิชา ในรอบ
ถัดไป 

สุดปีการ 
ศึกษา 
 

การบริหาร
หลักสตูร ครั้ง
ที่ 4/2558 
2. มคอ. 7 
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5.1.2 กำรปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตำมควำมก้ำวหน้ำในศำสตร์สำขำนั้นๆ 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) มีรายวิชา

คณ 792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (MA 792 Current Research Topics in Mathematics) 
ซึ่งจะอภิปรายและน าเสนอหัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ และใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้
ในการเรียนการสอน ซึ่งคือโปรแกรม Text Editor อันทันสมัย ก็คือ Textstudio ช่วยในการน าเสนอ
หัวข้อมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  ภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา หลักสูตรได้ให้นิสิต
ประเมินรายวิชาต่าง ๆ ผ่านทางระบบ supreme แล้วน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง หาแนวทางการ
พัฒนารายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาคณิตศาสตร์ 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_57_5.1_1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
Ph.D.Math_57_3.1_1 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2557  
Ph.D.Math_57_5.1_2 ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 
Ph.D.Math_57_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Math_57_5.1_3 สรุปผลการประเมินแบบสอบ ถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับ

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 
Ph.D.Math_57_3.3_2 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นตอการสอนของอา

จารยและแบบส ารวจความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชา) 

Ph.D.Math_57_3.3_3 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ดานการจัดการเรียนการสอน
และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

Ph.D.Math_57_1.1_6 มคอ. 7 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 

ผลกำรด ำเนินงำน 
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แผนผังที ่5.2(1) ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

อาจารยผ์ู้สอนก าหนด / 
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและ
อาจารยผ์ู้สอนเสนอต่อที่
ประชุมหลักสูตรเพื่ออนุมัต ิ

อาจารยผ์ู้สอนก าหนด / ปรับปรุง
เนื้อหารายวิชาและผูส้อน โดยใช้ 
เนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) และ
ผลการการด าเนินการใน มคอ. 7 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรเพื่ออนุมัติ เนื่อง
ด้วยมีนิสติรุ่นแรกในปีการศึกษา 
2557 จึงใช้เนื้อหารายวิชาตาม
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2555 

1. อาจารย์
ผู้สอน 
2. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

 1. มคอ. 2 
2. มคอ. 7 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรร่วมกันพิจารณา
ความเหมาะสมของอาจารย์
ผู้สอน 

1. ก าหนดอาจารย์ผูส้อนตามเกณฑ์
มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ.  
2. พิจารณาอาจารยผ์ู้สอนทีม่คีวาม
ช านาญในแต่ละรายวิชา  เพื่อให้
นิสิตได้เรียนรู้จากอาจารย์ผูส้อนที่มี
ความช านาญหลากหลาย ท าให้มี
โอกาสการพัฒนามุมมองหรือ
ความคิดจากผู้สอนหลากหลาย
ความรู้และประสบการณ ์
3. น ารายวิชาที่เปิดสอนเข้าสู่ที่
ประชุมของหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของอาจารยผ์ู้สอน
จากคุณวุฒิ และประสบการณ์
ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ผูส้อน
ว่าสอดคล้องกับรายวิชาที่จะเปดิ
สอนหรือไม่ รวมทั้งอาจารย์ผูส้อนมี
ความเชี่ยวชาญในหัวข้อท่ีไดร้ับ
มอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชา
นั้น ๆ หรือไม่ ท าใหไ้ด้อาจารย์
ผู้สอนที่มีความช านาญอย่างแท้จรงิ
เป็นผู้ถ่ายทอดความรูสู้่นิสติต่อไป 
4. กรณีที่มีการจ้างอาจารย์พิเศษ
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
พิจารณาความเหมาะสมของ

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ก่อนเปิด
เทอม  
2 เดือน 

รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลัก 
สูตร ครั้งท่ี 
4/2557 
 
 

อนุมัติด าเนินการ 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

อาจารย์พิเศษตามคณุสมบัติข้างตน้
และเสนอช่ืออาจารย์พิเศษและ
คุณวุฒิเพื่อขออนุมัติจาก
คณะกรรมการมหาวิทยาลัยก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 

การก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ. 3) 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ก ากับ ติดตามอาจารยผ์ูส้อนและ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัท า มคอ. 3 
โดยจะผ่านการตรวจสอบโดย
หลักสตูรก่อนน าข้ึนสู่ website ของ
คณะต่อไป 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
2. อาจารย์
ผู้สอนและ
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ก่อนเปิด
ภาค
การศึกษ
าอย่าง
น้อย 30 
วัน 

 มคอ. 3 
 

อาจารยผ์ู้สอนจัดการเรียน
การสอน 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการ
ก ากับติดตามการเรียนการสอนให้
เป็นไปตามตารางสอนและ
กระบวนการสอนเป็นไปตามมคอ. 3 

1. อาจารย์
ผู้สอน 
2. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

 รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 7/2557 

นิสิตประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ ประเมินอาจารย์ 
ปค.003 ประเมินรายวิชา ปค.
004 และความพึงพอใจ
คุณภาพของหลักสูตร 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรท า
การก ากับติดตามการประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ ประเมินอาจารย์ 
ปค.003 ประเมินรายวิชา ปค.004
และความพึงพอใจท่ีมีต่อรายวิชา
และหลักสตูร 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

อย่าง
น้อย 1 
สัปดาห์
ก่อน 
สอบ
ปลาย
ภาค 

1. สรุปผล
ประเมิน 
อาจารย์  
ปค.003  
2. สรุปผล
ประเมินรายวิชา  
ปค.004 
3. สรุปผลการ
ประเมิน
แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของนิสิต
เกี่ยวกับ
หลักสตูร คณะ
วิทยาศาสตร ์
(ป.โท-ป.เอก) 

อาจารยผ์ู้สอนและ
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจดัท า
มคอ. 5 เสนอหลักสูตรภายใน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรท า
การก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 5
จากอาจารยผ์ู้สอนและผู้รับผิดชอบ 

อาจารยผ์ู้สอน
และผูป้ระสาน 
งานคณะกรรม 

ภายใน 
30 วัน 
หลัง

1. มคอ. 5 
2. รายงานการ
ประชุม
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ
ปลายภาค 

การบริหาร
หลักสตูร 

เสร็จสิ้น
การสอบ
ปลาย
ภาค 

คณะกรรมการ 
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 1/2558 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรรวบรวมข้อมลูและ
จัดท ามคอ. 7 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรได้
จัดท ามคอ. 7 ซึ่งเป็นการจดัท าครัง้
แรกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ภายใน 
60 วัน  
หลัง
สิ้นสุดปี
การ 
ศึกษา 

1. มคอ. 7 
2. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 4/2558 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรน าผลการด าเนินการ
ใน มคอ. 7 มาปรับปรุงพัฒนา
ในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าผล
การด าเนินการใน มคอ. 7 มา
ประชุมร่วมกันเพื่อปรับปรุงพัฒนา
ในปีการศึกษาถัดไป 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 

ภายใน  
30 วัน
หลัง
จัดท า 
มคอ. 7  

รายงานการ
ประชุมคณะ 
กรรมการ 
บริหารหลัก 
สูตร ครั้งท่ี 
4/2558 

 

5.2.1 กำรก ำหนดอำจำรย์ผู้สอน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐาน

ของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. โดยร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน  ดังแผนผังที่ 
5.2(1) และตารางข้างต้น 

 
5.2.2 กำรก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบ มคอ. 3 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ มคอ. 3 ไว้
โดยอาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. 3 ส่งหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 
วัน ดังแผนผังที่ 5.2(1) และตารางข้างต้น 

 
5.2.3 กำรควบคุมหัวข้อปริญญำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ  

ให้สอดคล้องกับสำขำวิชำและควำมก้ำวหน้ำของศำสตร์ 
ยังไม่มีการควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555)  มีนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้
ก าหนดให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง และได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรภายใต้การควบคุมและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแสดง ให้เห็นชัดเจน
ว่านิสิตสามารถด าเนินการท าปริญญานิพนธ์อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานได้ 
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5.2.4 กำรแต่งตั้งอำจำรย์ท่ีปรึกษำปริญญำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ  
ที่มีควำมเชี่ยวชำญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญำนิพนธ์ 

ยังไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) มีนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 อย่างไรก็ตามหลักสูตร
ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต้องมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ รวมทั้ง
คอยควบคุมจ านวนนิสิตในปรึกษาให้มีความถูกต้องตามข้อก าหนดของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_57_1.1_6 มคอ. 7 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2557 
Ph.D.Math_57_1.1_4 มคอ. 3 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2557 
Ph.D.Math_57_3.3_2 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003  
Ph.D.Math_57_3.3_3 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.004 
Ph.D.Math_57_5.1_3 สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับ

หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 
Ph.D.Math_57_1.1_5 มคอ. 5 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  กำรประเมินผู้เรียน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 2 มีคุณภาพ น้อย 
ผลกำรด ำเนินงำน 

5.3.1 กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
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แผนผังที ่5.3(1) ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ร่วมมือกับอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
รายวิชา จัดท าแบบประเมินทวน
สอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิ 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรและ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาตา่งๆ
ร่วมกันจัดท าแบบประเมินทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ โดยสอดคล้อง
กันเกณฑ์ที่แสดงไว้ใน มคอ. 3 

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
2. อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ก่อนสอบ
ปลาย
ภาคเรยีน 
2 เดือน 

1. มคอ. 3 

2. รายงาน

การประชุม

คณะกรรมการ

บริหาร

หลักสตูร ครั้ง

ที่ 8/2557 

นิสิตประเมินทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ นิสิตท าแบบประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิหลังเสรจ็การเรียนการ
สอนของแต่ละรายวิชาในแต่ละภาค
เรียน 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ภายใน
30 วัน
หลังสอบ
ปลาย
ภาคเรยีน 
  

1. สรุปผลการ
ประเมินทวน
สอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 
2. รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสตูร ครั้ง
ที่ 1/2558 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา
รวบรวมข้อมลูส่งหลักสตูรภายใน 
30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบ
ปลายภาค 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา
รวบรวมแบบประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิส่งหลักสูตรภายใน 30 
วัน หลังเสรจ็สิ้นการสอบปลายภาค 
 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ประเมินผลที่ไดจ้ากการทวนสอบ
เพื่อเสนอแนะแนวทางการ
ปรับปรุงต่ออาจารย์ผูส้อนต่อไป 
 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประเมินผลที่ไดจ้ากการทวนสอบ
เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุง/
พัฒนาในรายวิชา 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ประชุมหารือเพื่อเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการ
เรียนการสอนในหัวข้อท่ีต่ ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไวต้่ออาจารยผ์ู้สอน 

คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
 

อาจารยผ์ู้สอนปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 
 

อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการปรับปรุง
การจัดการเรยีนการสอนตาม
ข้อเสนอแนะ ในการจัดท า มคอ. 3 
เพื่อน าไปใช้ในการเรียนครั้งต่อไป 

อาจารยผ์ู้สอน ก่อนเปิด
ภาคเรยีน 
30 วัน 

มคอ. 3 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยการจัดท าแบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์โดยนิสิตเป็นรายวิชา ด้วยความ
ร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่างๆ  จัดท าแบบประเมินที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่แสดงไว้ใน 
มคอ. 3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน หลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ 3.5 
ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน นิสิตจะท าแบบประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนในแต่ ละภาคเรียน 
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลเพ่ือรายงานต่อหลักสูตร หลักสูตรจะพิจาณาผลการประเมินทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์แล้วหาข้อสรุปเพื่อปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ แล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกัน  ประเมินระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของปีการศึกษา 2557 เพ่ือน าไปปรับปรุง/พัฒนา ในปี
การศึกษา 2558 ดังแผนผังที่ 5.3(2) 
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แผนผังที่ 5.3(2) ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) 
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5.3.2 กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต 
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แผนผังที่ 5.3(3) ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/
หลักฐำน 

อาจารยผ์ู้สอนจัดท าข้อสอบโดย
อ้างอิงจากวัตถุประสงค์ รายวิชา 
 

อาจารยผ์ู้สอนแตล่ะรายวิชา
ด าเนินการจัดท าข้อสอบให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชา 

อาจารยผ์ู้สอน ก่อนการ
สอบ
กลาง
ภาคและ
ปลาย
ภาค 3 
สัปดาห ์

1. มคอ. 3 
2. มคอ. 5 
3. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 1/2558 
4. รายงานการ
ประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี 3/2558 
 

จัดการวิพากษ์ข้อสอบ 
 

1. รายวิชาที่เปิดสอนกลุ่มเดียว 
อาจารยผ์ู้สอนและผู้ช านาญการ 
วิพากษ์ข้อสอบ 
2. รายวิชาที่เปิดสอนหลายกลุ่ม 
อาจารยผ์ู้สอนร่วมกันวิพากษ์
ข้อสอบ 

ก่อนการ
สอบ
กลาง
ภาคและ
ปลาย
ภาค 2 
สัปดาห ์อาจารยผ์ู้สอนปรับปรุงข้อสอบ

ตาม ข้อเสนอแนะจากการ
วิพากษ์ข้อสอบ 

อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการปรับปรุง
ข้อสอบตาม ข้อเสนอแนะจากการ
วิพากษ์ข้อสอบ  

จัดสอบและประเมินผลตาม
เกณฑ์ที่หลักสตูรก าหนดไว ้
 

อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการสอบและ
ประเมินผลตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนดไว ้
 

สอบ
กลาง
ภาคเรยีน
และ
ปลาย
ภาคเรยีน 

นิสิตมผีลการเรียนตามมาตรฐาน 
 

1. อาจารย์ผูส้อนด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนของนิสิตวา่มี
ผลการเรยีนตามมาตรฐาน 
2. กรณีที่นิสิตมีผลการเรียนไมต่าม
มาตรฐาน อาจารยผ์ู้สอนด าเนินการ
พิจารณาปรับปรุงการเรยีนการสอน 
และจัดกจิกรรมการเรียนการสอน
เสรมิหรือค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. กรณีที่นิสิตมีผลการเรียนตาม
มาตรฐาน นสิิตเรียนตามแผนการ
เรียน จนส าเรจ็การศึกษา 

 หลังการ
สอบ
กลาง
ภาคเรยีน
และ
ปลาย
ภาคเรยีน 
2 
สัปดาห ์
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ชัดเจนเพ่ือใช้
ประเมินผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบข้อสอบ การท ารายงาน และการอภิปราย มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 และมีการจัดวิพากษ์ข้อสอบ รวมทั้งน าผลจาก
การวิพากษ์ไปปรับปรุง และสร้างข้อสอบใหม่ต่อไป ดังสรุปในแผนผังที่ 5.3(2) อีกทั้งหลักสูตรได้วางกลไก
การประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554  

 
5.3.3 กำรก ำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 

และ มคอ. 7) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าจัดท ามคอ. 7 ซึ่งเป็นการจัดท าครั้งแรกของหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และจะน าผลการด าเนินการใน มคอ. 7 
มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาถัดไปตามแผนผังที่ 5.2(1)  

 
5.3.4 กำรประเมินปริญญำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ 

 ยังไม่มีการประเมินปริญญานิพนธ์เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2557 
 

รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_4 มคอ. 3 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 8/2557 
Ph.D.Math_57_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 5 มีคุณภาพ ดีมำก 

ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน 
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมจ านวน 
8 ครั้ง ในปีการศึกษา 
2557 เพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน  

รายงานประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการ
รับทราบจาก สกอ. 
เมื่อวันท่ี 12 มีนาคม 
2556 โดยมี
รายละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

มคอ. 2 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย 
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรมรีายละเอียด
ของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 
1/2557 จ านวน 3 
วิชา และภาคเรียนท่ี 
2/2557 จ านวน 3 
วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุก
รายวิชา  

มคอ. 3 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 
และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรได้จดัท า
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 5 ในภาคเรียนท่ี 
1/2557 จ านวน 3 
วิชา และภาคเรียนท่ี 
2/2557 จ านวน 3 
วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 2557 
ครบทุกรายวิชา  

มคอ. 5 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสตูร ได้จัดท า
รายงานผลการ
ด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 2557 

มคอ. 7 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน 
มคอ. 3 จ านวน 2 
วิชา จากท้ังหมด 6 
รายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2557 คิด
เป็นร้อยละ 33.33 
ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษาน้ี 

สรุปผลการ
ประเมินทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ไม่รับการประเมิน 
เนื่องจากหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

(หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2555) มีนิสิตรุ่น
แรกในปีการศึกษา
2557 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรยีนการสอน 

อาจารย์ใหม่ อ.ดร.จิต
ตินาถ รัตนมุง ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ในโครงการดังนี ้
- โครงการปฐมนิเทศ
บุคลากร  
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
- โครงการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร 
ครั้งท่ี 2 เรื่อง การ
จัดการเรียนการสอน
ด้วยระบบ ATutor 
- โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัในเครือ
เทา-งาม คร้งท่ี 5 

1. โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากร  
มหาวิทยาลยัศรี
นครินทรวิโรฒ 
2. โครงการพัฒนา
สมรรถนะ
บุคลากร ครั้งท่ี 2 
เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนด้วย
ระบบ ATutor 
3. โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัใน
เครือเทา-งาม  
ครั้งท่ี 5 

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูรเข้าร่วมใน
โครงการเพื่อพัฒนา
ทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ดังนี ้
- โครงการขับเคลื่อน
งานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้ง
ที ่1 : การประชุม
อภิปรายกรอบและทิศ
ทางการวิจัย ทาง
วิทยาศาสตร์และ

1. รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการ
ขับเคลื่อนงานวิจัย
สู่เวทโีลก ครั้งท่ี 1 
: การประชุม
อภิปรายกรอบ
และทิศทางการ
วิจัย ทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

เทคโนโลยีณ คณะ
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ 
- The Ninth 
International 
Conference on 
Nonlinear Analysis 
and Convex 
Analysis 2015 
(NACA 2015)  
- การประชุมวิชาการ
ทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2558  
(AMM 2015)  
- การประชุมวิชาการ
คณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิ
และประยุกต์ 2558 
(APAM 2015) 
- โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน
ด้วย Google App 
for Education และ 
Windows 8  
 

2. The Ninth 
International 
Conference on 
Nonlinear 
Analysis and 
Convex 
Analysis 2015 
(NACA 2015) 
3. การประชุม
วิชาการทาง
คณิตศาสตร์
ประจ าปี 2558 
(AMM 2015) 
4. การประชุม
วิชาการ
คณิตศาสตร์
บริสุทธ์ิและ
ประยุกต์ 2558 
(APAM 2015) 
5. โครงการการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย 
Google App for 
Education และ 
Windows 8 

1
0 

จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

จ านวนบุคลากร
สนับสนุนการเรยีน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับ
การพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อป ี

โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาทาง
วิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ที่
บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วม
ในปีการศึกษา
2557 

1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อ ไม่รับการประเมิน  
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน  

(Key Performance Indicators) 
ผลกำรด ำเนินงำน รำยกำรหลักฐำน 

1 คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 เนื่องจากหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) มีนิสิตรุ่น
แรกในปีการศึกษา
2557 

1
2 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่รับการประเมิน 
เนื่องจากหลักสตูร
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ 
สาขาวิชาคณติศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555) มีนิสิตรุ่น
แรกในปีการศึกษา
2557 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 12  
จ ำนวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด ำเนินกำรผ่ำน 12  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำคณิตศำสตร์ มีกำรด ำเนินงำนร้อยละ100 ของตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนที่

ระบุไว้มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 5 

 
รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_57_1.1_4 มคอ. 3 
Ph.D.Math_57_1.1_5 มคอ. 5 
Ph.D.Math_57_1.1_6 มคอ. 7 
Ph.D.Math_57_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
Ph.D.Math_57_4.1_15 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Ph.D.Math_57_4.1_17 บันทึกข้อความ ขออนุม้ติเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน เพื่อเข้าร่วม

โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือ
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รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
เทา-งาม ครั้งที่ 5 

Ph.D.Math_57_4.1_16 ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ 
ATutor 

Ph.D.Math_57_3.2_3 รายงานผลการด าเนินงานโครงการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่เวทีโลก ครั้งที่ 1 : 
การประชุมอภิปรายกรอบและทิศทางการวิจัย ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Ph.D.Math_57_4.1_13 ใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมการประชุม NACA 2015  AMM 2015 และ 
APAM 2015 

Ph.D.Math_57_4.1_14 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมที่ 1 : โครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย Google App for Education และ Windows 8” 

Ph.D.Math_57_5.4_1 โครงการ/กิจกรรมพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ที่บุคลากรสาย
สนับสนุนเข้าร่วมในปีการศึกษา 2557 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

ผลกำรประเมินตนเองตำมองค์ประกอบ  

ตัวบ่งชี้ท่ี   ผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 ปานกลาง 

ค่ำเฉลี่ยผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบที่ 6 3 ปานกลาง 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1  สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

กำรประเมินตนเองจำกผลกำรด ำเนินงำน ระดับคุณภาพตามเกณฑ์ เท่ากับ 3 มีคุณภาพ ปำนกลำง 
ผลกำรด ำเนินงำน   
 

                             �                       

               /                                     

�         /  �                �                                  �           

     /                               

                                                              

                                  
     �                      /

      �        �           / 
                                 /           �     

                             �

          
       

         / 
        

 
 

แผนผังที่ 6.1(1) ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูรก าหนดสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร
ด าเนินการเตรยีมความพร้อมดา้นสิ่ง
สนับสนุน 
- ด้านกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องท างาน
วิจัย  
- ด้านอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้ 
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
- ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อตอ่
การเรยีนรู้ ได้แก่ อินเทอร์เน็ต  
- ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านัก
หอสมุดกลาง  เช่น ต ารา  หนังสือ  สื่อ
และวารสาร  ฐานข้อมลูเพื่อการสบืค้น /
สื่ออิเล็กทรอนิกส์    

คณะกรรมการ
บริหาร
หลักสตูร 

 มคอ. 2 
 

ส ารวจความพร้อม/ความ
ต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรส ารวจ
ความพร้อม/ความต้องการสิ่งสนับสนุน
การเรยีนการสอน 
- ห้องเรียน และห้องท างานวิจัยของ
นิสิต คือ ห้อง 19-0902 ตึก 19 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องและ
เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 
- อินเตอร์เนต็ความเร็วสูงเพื่อสืบค้น
งานวิจัยจากฐานข้อมูล และตดิต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์และนิสติ 
- การเรียนการสอนของรายวิชาผา่น
ระบบ e-Learning (ATutor) ในวิชาที่
เปิดสอน 
- ตรวจสอบหนังสือในส านัก
หอสมุดกลางส าหรับหนังสือท่ีจ าเป็น
ส าหรับการเรียนการสอน   
- วางแผนในการจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผลทาง
คณิตศาสตร์ 1 เครื่องในงบประมาณ 
2558 เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่มี
ประสิทธิภาพที่ลดลง 

คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 

ก.ค. 
57 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร  
ครั้งที่ 5/2557 
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

เสนอข้อมูลสิ่งสนับสนุน
การเรยีนรู้เพื่อด าเนินการ
ตั้งงบประมาณ /เสนอ
จัดซื้อ วัสดุ ครุภณัฑ ์/ 
เสนอซ่อมแซม  ต่อ
ภาควิชา/หอสมุดกลาง 
ตามขั้นตอนท่ี
มหาวิทยาลยัก าหนด 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรไดท้ าการ
เสนอจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลทางคณิตศาสตร์ 1 
เครื่องในงบประมาณ 2558 ต่อภาควิชา
คณิตศาสตร ์

1. คณะกรรม
การบริหาร
หลักสตูร 
2. ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

ต.ค. 
57 

รายงานการประชุม
ภาควิชาคณติศาสตร ์
ครั้งท่ี 8 /2557 

ด าเนินการ/จัดการเรียน
การสอน โดยใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู้ตามที่
ได้รับอนมุัต ิ

ได้รับอนมุัติเครื่องคอมพิวเตอรจ์าก
ภาควิชาคณติศาสตร์ เพื่อน ามาใช้งานใน
ห้องเรียน และห้องท างานวิจัยของนิสิต
หลักสตูรปร.ด. สาขาคณติศาสตร ์

ภาควิชา
คณิตศาสตร ์

ม.ค. 
58 
 

1. ทะเบียนหนังสือ
ส่ง 
2. รายงานการ
คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูร 
ครั้งท่ี  1/2558 

ประเมินความพึงพอใจ
ของนิสิตและอาจารยต์่อ
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้
 
 

จากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต
และอาจารย์ต่อการจัดการเรยีนการสอน 
และสรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.
004  (ดานการจัดการเรียนการสอนและ 
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  อยู่ในระดับ
ดีมาก แต่ยังมีปญัหาในเรื่องความสะอาด
ของห้องเรียน และจากการที่อาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการสอบถามนสิิตพบว่า 
เครื่องพิมพ์ที่ห้อง 19-0902 เริ่มมปีัญหา
ในการพิมพ์งานเมื่อมีการสั่งพิมพ์งาน
ติดต่อกันหลายหน้า  

1. คณะกรรม 
การบริหาร
หลักสตูร 
2. นิสิต 

มิ.ย. 
58 
 

1. สรุปผลการ

ประเมินความพึง

พอใจเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรยีนรู้

ต่อการจัดการเรียน

การสอน 

2. สรุปผลการ
ประเมินรายวิชา 
ปค.004  (ดานการ
จัดการเรียนการสอน
และ 
ดานสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  

3. รายงานการ

ประชุม

คณะกรรมการ

บริหารหลักสตูร ครั้ง

ที ่3/2558 

แก้ไข/ปรับปรุงสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนรู ้

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรลง
ความเห็นว่า 
1. ควรให้นิสิตได้มสี่วนร่วมในโครงการ  
5ส กับภาควิชาคณติศาสตร์ และให้นิสิต
ประสานงานกับหัวหน้าแม่บ้าน เรือ่ง
ตารางเวลาการเข้ามาท าความสะอาด
ห้องเรียน และห้องท างานวิจัยของนิสิต 
2. ท าการเสนอจัดซื้อเครื่องพิมพ์ใน
งบประมาณหน้า 
3. เพื่อให้การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียน
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ระบบ ผลกำรด ำเนินงำน 
กลไก/

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะ 
เวลำ 

เอกสำร/หลักฐำน 

การสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรควรมี

ติดตามการตั้งงบประมาณ เสนอจดัซื้อ 

วัสดุ ครภุัณฑ ์และเสนอซ่อมแซมต่อ

ภาควิชาคณติศาสตร/์ส านักหอสมดุกลาง 

ดังแผนผังที่ 6.1(2) 

 

                             �                       

               /                                     

�         /  �                �                                  �           

     /                               

                                                              

                          �                   / 
      �        �           / 

                               /            �    

          
       

         / 
        

                                  
     �                      /       �        �           / 
                               /            �    

                             �

 
 

แผนผังที่ 6.1(2) ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร (ปรับปรุง) 
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รำยกำรหลักฐำนอ้ำงอิง 

รหัสเอกสำร รำยกำรเอกสำรหลักฐำน 
Ph.D.Math_57_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2557 
Ph.D.Math_57_6.1_1 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 8 /2557 
Ph.D.Math_57_6.1_2 ทะเบียนหนังสือส่ง 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่  1/2558 
Ph.D.Math_57_6.1_3 สรุปผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการ

จัดการเรียนการสอน 
Ph.D.Math_57_3.3_3 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ดานการจัดการเรียนการสอน

และดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 
Ph.D.Math_57_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2558 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 โดยแยกเป็นผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ดังตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 
 
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบคุณภำพ 
คะแนน 

กำรประเมินเฉลี่ย 
ผลกำรประเมิน หมำยเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่ำน  
องค์ประกอบที่ 2 5 ดีมาก 1 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.60 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.82 ปานกลาง 12 ตัวบ่งชี้ 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 
ผ่ำน 

จ ำนวน 
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลกำรประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพ
ดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพ
ดีมาก 

1 ผ่าน/ไม่ผ่านการประเมิน ผ่าน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

1 - - 2.2 5 คุณภาพดีมาก 

3 3 
3.1,3.2, 

3.3 
- - 

2.33 
คุณภาพปานกลาง 

4 3 
4.1,4.2, 

4.3 
- - 

2.60 
คุณภาพปานกลาง 

5 4 5.1 
5.2,5.3, 

5.4 
- 

2.75 
คุณภาพปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 3 คุณภาพดี 

รวม 12 16.78 12 5 2.82 คุณภาพปานกลาง 

ผลกำรประเมิน 2.40 3 5   คุณภำพปำนกลำง 

 
หมายเหตุ ในประเด็นตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการย่อย 
 
รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและแนวทำงเสริมและจุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม 

1. การเพิ่มจ านวนนิสิตตามเกณฑท์ีห่ลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ 2 

2. การเพิ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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องค์ประกอบท่ี 1 กำรก ำกับมำตรฐำน 

จุดแข็ง แนวทำงเสริม 

  

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 

  

 

ข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

 จุดแข็ง แนวทำงเสริม 

  

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 

  

 

ข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต 

จุดแข็ง แนวทำงเสริม 

  

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 

- จ านวนนิสิตน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด - หาช่องทางเพื่อให้ได้จ านวนนิสิตเข้าสู่หลักสูตร

เพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  
1. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพนิสิตให้ชัดเจน 
2. ประเมินกระบวนการเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงาน  

องค์ประกอบท่ี 4  อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทำงเสริม 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 

- ไม่มรีะบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่

ชัดเจน 

- ก าหนดภาระหน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลักสตูร

ให้ชัดเจนเพื่อให้มีระบบในการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ  
1. ก าหนดภาระหน้าท่ีของอาจารย์ในหลักสตูรให้ชัดเจน 
2. พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทำงเสริม 

 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 

- ขาดการประเมินกระบวนการ 

- การแสดงผลการด าเนินงานของปีการศึกษา 

2557 ไม่ชัดเจน 

- ไม่มีการก ากับตดิตาม มคอ ท่ีเป็นระบบ 

- ประเมินกระบวนการเพื่อน าไปสู่การปรับปรุง 

- แสดงผลการด าเนินงานของปีการศึกษานั้นๆ ให้

ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
1. ก าหนดระบบการด าเนินงานท่ีชัดเจน และประเมินกระบวนการ 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู ้  

จุดแข็ง แนวทำงเสริม 

 

 

 

จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนำ 

ระบบการด าเนินงานไม่ชัดเจน  

 

 

ข้อเสนอแนะ  
ด าเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกนักับหลักสตูรอื่นๆ ในภาควิชา 
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ภำคผนวก 
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Common DataSet 

ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ที ่ 2.1  คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา   คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด   คน   

3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ   คะแนน   

4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน   ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี 

5 จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   คน   

6 จ านวนบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจทัง้หมด   คน   

7 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี   ร้อยละ   

8 ค่าร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีเทียบ
คะแนนเตม็ 5 

  คะแนน   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญำโท) ผลงำนของนกัศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

9 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร (ระดับปริญญำโท) 

10 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)   ช้ิน   

11 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

14 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

15 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

19 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหตุ 

20 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ   น้ าหนัก   

ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ (ระดับปริญญำโท) 

21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ช้ิน   

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

23 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)  ช้ิน   

24 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

 ช้ิน   

25 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

 ช้ิน   

26 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

27 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญำเอก) ผลงำนของนักศกึษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 1 คน   

ระดับคุณภำพผลงำนวิชำกำร (ระดับปริญญำเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีไ่ม่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่อนุมัติวารสารเหล่านี้ ตามประกาศ 
ก.พ.อ. (0.40) 

  ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
2 (0.60) 

     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ิในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนอืจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ตาม
ประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

  ช้ิน   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมลูระดับนานาชาต ิตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหตุ 

38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 1.00  น้ าหนัก   

ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ (ระดับปริญญำเอก) 

39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 

  ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)   ช้ิน   

42 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

43 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน / นานาชาติ
(1.00) 

  ช้ิน   

44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ    น้ าหนัก   

45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์    น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   

47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ  
คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร  

50 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2 คน   

51 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   

52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
คะแนนเตม็ 5 คะแนน 

2 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

 ระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหตุ 

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

61 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดอนสุทิธิบัตร (0.40)   ช้ิน   

59 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

66 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

68 จ านวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ช้ิน   

69 จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แล้ว (1.00) 

  ช้ิน   

70 จ านวนผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนนิการ 
(1.00) 

  ช้ิน   

71 จ านวนผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

  ช้ิน   

72 จ านวนต าราทีผ่่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 1 ช้ิน   

73 จ านวนหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ช้ิน   
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ล ำดับ รำยกำร 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
หน่วย 

หมำย
เหตุ 

74 จ านวนต าราทีผ่่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหนง่ทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ 2.00 น้ าหนัก   

 ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

78 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)   ช้ิน   

79 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับชาต ิ(0.60.)   ช้ิน   

80 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(0.80) 

  ช้ิน   

81 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับภมูิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
(1.00) 

  ช้ิน   

82 ผลรวมค่าน้ าหนักงานสร้างสรรค ์ 0.00  น้ าหนัก   

83 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์ 2.00  น้ าหนัก   

 4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิง
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน   

86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 2/5 ช้ิน/คน   

 

 

 

 


