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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี

ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.86 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี)  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  

และมีจํานวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5, 6)  

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.91 ดีมาก (2 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 4 3.80 ดี (3 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งช้ี) 
องค์ประกอบที่ 6 4 ดี (1 ตัวบ่งช้ี) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.86 ดี (13 ตัวบ่งช้ี) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรยังมีตําแหน่งทางวิชาการน้อย ควรเร่งผลักดันและหามาตรการส่งเสริมให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรทําผลงานเพ่ือย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสตูรมีเพียงบางท่านไม่ครบทุกคน 
3. ควรหามาตรการเร่งด่วนในการให้ได้มาถึงจํานวนนิสิตแรกเข้า 
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บทนํา 
 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   ช่ือย่อ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
ช่ือภาษาอังกฤษ  Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Department of Mathematics, Faculty of Science, Srinakharinwirot University (SWU)  
 

รหัสหลักสูตร  
 25480091108823 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. เป็นผู้นําทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

2. เป็นผู้นําทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆท่ีต้องใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระดับสูง 

3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือ
นําไปใช้ในการจัดการปัญหา/ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *ผศ.วรานุช แขมมณี วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2538,  

M.S. (Mathematics), 2541,  
Ph.D.(Mathematics) 2545 

2 *อ.เสริมศรี  ไทยแท ้ วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2538,  
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 2542,  
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 2552 
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ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
3 *ผศ.เรืองวรินท์  อินทรวงษ์  สราญรกัษ์สกุล วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2545,  

วท.ม.(คณิตศาสตร์) 2547, 
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 2552 

4 อ.จิตตินาถ  รัตนมุง วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2551,  
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 2553,  
วท.ด.(คณิตศาสตร์) 2557 

5 อ.ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2545,  
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 2547,  
Ph.D.(Mathematics) 2555 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 
วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไป

ตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่

เกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ 

3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ช่ืนชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ ข้อเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเย่ียม 

 ศึกษา SAR วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ี และองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลักฐานข้อมลูเพ่ิมเติมโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเย่ียมชม 

 สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจําหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้สอน 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลกัสูตร 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรับหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบท่ี 1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกิน
กว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

 
ผ่าน 

 

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

 
ผ่าน 

 

3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ข้ึนไป ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 
3 คน 

 
ผ่าน 

 

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กัน และ 2. 
มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
ผ่าน 

 

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) 
และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทํา
วิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา 

 
ผ่าน 

 

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

 
- 

ปีการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัย
ท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

-  

8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

-  

9. ภาระงานอาจารย์
ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย ์1 คน ต่อ นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เร่ืองในรอบ 5 ป ี ผ่าน  

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรบัหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    4.91 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  4.82 4.82 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

  5 5 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   3.67 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      4 4 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร  3.80 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      4 4 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร       3.40 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก     5 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

    40 2 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร     5 5 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

  0.8 1.6 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      4 4 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.50 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       3 3 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      4 4 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 50.22 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 3.86 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

(ตัวบ่งชี้ในตารางจะใช้สําหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 เท่านั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ให้ปรับใช้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
ผ่าน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผ่าน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาคการศึกษา 
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

ผ่าน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผ่าน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ผ่าน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมิน
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

ผ่าน  

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 

-  

9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

-  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 
5.00 

-  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

-  

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 8 ตัวบ่งชี้ 
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดําเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 8 ตัวบ่งชี้ 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

 
2 

 
- 

 
- 

4.82,5 
 (2.1,2.2) 

4.91 ดีมาก 

3 3 3,4,4 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 3.67 ดี 

4 3 3,3.40,4 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 3.80 ดี 

5 4 3 
(5.1) 

3,3,5 
(5.2,5.3,5.4) 

- 3.50 ดี 

6 1 - 4 
 (6.1) 

- 4 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน    3.86 ดี 
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จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 

แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ และข้อเสนอแนะ 
 
ผลประเมินเชงิคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน 

 
-- 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
-- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
 

จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 
นิสิตมีศักยภาพสูง สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรควรสง่เสริม สนับสนุนให้นิสิตได้นําเสนอ
ผลงานวิชาการอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ภายหลังการเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
-- 
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องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
-- 
 
 
 
 
 
 

 
ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ
ให้กับนิสิต 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพสูงแต่ยังมีผู้สมัคร
เข้ามาศึกษาน้อย  
 
 
 
 
 
 

 
ควรหามาตรการเร่งด่วนในการได้มาซึ่งผู้เข้าศึกษา 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
-- 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  

ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.3  ..................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสตูร 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการนําเสนอใน
ระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมี
ผลงานวิชาการมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
-- 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
-- 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1  หลักสูตรได้ปรบัปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรโดยการแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน

และมีการติดตามผลการปฏิบัติงานด้วย 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2  .............................................................................................................................. 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  อาจารย์ประจําหลักสูตรมีอัตราการคงอยู่และความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรดีขึน้ 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
แม้หลักสูตรจะไม่มีนิสิตเข้าศกึษาในปีการศึกษา 
2558 แต่หลักสูตรก็ได้มีการวางแผนและปรับปรุง
สาระรายวิชาเพ่ือเตรียมไว้ในปีการศึกษาถัดไป 
 
 
 
 

 
ในปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรควรนําแผนที่ได้ปรับปรุง
ไว้ไปปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
-- 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
-- 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  ..................................................................................................................................... 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.3  ..................................................................................................................................... 
หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองคป์ระกอบทีเ่ก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
จุดแข็ง/ประเด็นที่ชืน่ชม แนวทางเสริมสร้างคุณภาพ 

 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ควรเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหาวารสาร ตํารา 
ฐานข้อมูลเฉพาะทาง (คณิตศาสตร์ขั้นสูง)ที่จะช่วยให้
นิสิตได้ศึกษาค้นคว้าอย่างสะดวก 
 
 
 
 
 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-- 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 
 
 
 
 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
ตัวบ่งช้ีที่ 6.1  หลักสูตรได้จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปีการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 1 คน   
2 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบัณฑิต 4.82 คะแนน   
4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน 100 ร้อยละ   

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  1 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
     

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

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

  ชิ้น   

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

 1 ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ  1  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 40 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
2 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

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

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

  ชิ้น   

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

 5 ชิ้น   

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

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
  ชิ้น   

72 จํานวนตําราท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
73 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)   ชิ้น   
74 จํานวนตําราท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทางวิชาการ

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ  5 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)   ชิ้น   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์    น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์    น้ําหนัก   
 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 
84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร  5 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร  0.80 ชิ้น/คน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
 คะแนน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

23 

กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ  

ประจําปีการศึกษา 2558 

 

 

วันที ่15  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กิจกรรม สถานที ่

09.00-09.15 แนะนํากรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตร 

ห้องประชุม

ภาควิชา

คณิตศาสตร์ 

09.15-10.00 ประธานหลักสูตรแนะนําหลักสูตรและนําเสนอผลการดําเนินงาน 

10.00-12.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร 

12.00-13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 ประเมินคุณภาพหลักสูตร (ต่อ) 

15.00-16.30 นําเสนอผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร  

 

 

 

 


