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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ

อยู่ในระดับดี (3.86 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)  

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  

และมีจ านวน 4 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4, 5, 6)  

 
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 4.91 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.80 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4 ดี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.86 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ควรเร่งผลักดันและหามาตรการส่งเสริมให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรท าผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเพียงบางท่านไม่ครบทุกคน 
3. ควรหามาตรการเร่งด่วนในการให้ได้มาถึงจ านวนนิสิตแรกเข้า 
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ค าน า 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับนี้ เป็นผลจากการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จากการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองท าให้ทราบถึงจุดเด่น  จุดที่
ต้องพัฒนาในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่อไปด้วยวงจร
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี) 
 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 5 
    ชื่อหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร 5 
    รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
    ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 9 
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนิสิต 10 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 
    ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
                     ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

11 

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต 12 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 20 
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 30 
หมวดที่ 3 อาจารย์ 32 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 32 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 44 
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 47 
หมวดที่ 4 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร) 48 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 48 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 57 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 63 
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 68 
    ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 71 
หมวดที่ 5 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 74 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 75 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 76 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 79 
ภาคผนวก 80 
    ภาคผนวก 1 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 81 
    ภาคผนวก 2 common dataset 86 
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หมวดที่ 1  

การก ากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ชื่อย่อ ปร.ด. 
ชื่อภาษาอังกฤษ Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

รหัสหลักสูตร  
 25480091108823 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นผู้น าทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

2. เป็นผู้น าทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระดับสูง 

3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 

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

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

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

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

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

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
3  *ผศ.เรืองวรินท์  อินทรวงษ์  สราญรักษ์สกุล 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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รายช่ือและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี     

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ล าดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี     

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์) ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์) ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบปริญญานิพนธ์ 
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การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์)  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์)  มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวม 1 คน และมี
ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 1 ชิ้น  
 

ล าดับ 
ที ่
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ไทย/
อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดือน-
ปี 

สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด  

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. 

 
ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ท าหน้าที่ควบคุมและให้ค าแนะน าการท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนิสิตให้

เป็นระบบ  สามารถด าเนินการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงานได้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 

5 คน 

ล าดับ 
ที ่
 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ นิสิตที่ดูแล 

1 ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี นางสาวสุภาภรณ์  สดวกด ี

  
อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี 
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ล าดับ 
ที ่
 

ชื่อบทความวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper) 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 
(ไทย/อังกฤษ) 

ชื่อเจ้าของผลงาน 
และผู้ร่วม 

ชื่อการประชุมวิชาการวัน-เดือน-ปี 
สถานที่/จังหวัด/ประเทศที่จัด  

1 The gamma-spectrum of 
cycle with one chord.  

Khemmani, V., Saduakdee, S. International Journal of Pure 
and Applied Mathematics 105(4) 
(2015) 835-852. 

2 On gamma-Labelings of 
Graphs 

Fonseca, C.,  Khemmani, V.,  
Zhang, P. 

Utilitas Mathematica 98 (2015) 
33-42. 

3 Extremal Values for a 
gamma-Labeling of a 
Cycle with a Triangle 

Fonseca, C.,  Saenpholphat, 
V. (Khemmani, V.),  Zhang, P. 

Utilitas Mathematica 92 (2013) 
167-185. 

4 The gamma-Spectrum 
of a Graph 

Fonseca, C.,  Saenpholphat, 
V. (Khemmani, V.),  Zhang, P. 

Ars Combin. 101 (2011) 109-127. 

 
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ตัวบ่งช้ี 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 
 ภาค/ปีการศึกษาที่เริ่มใช้ 1/2556 ประเมินหลักสูตรตามดัชนีทุก 5 ปี ปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 
 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

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

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ และ  แบบการ

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 
Ph.D.Math_58_1.1_2 ข้อมูลบุคลากรอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
Ph.D.Math_58_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 
Ph.D.Math_58_1.1_5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ. 5 
Ph.D.Math_58_1.1_6 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034236200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034094000&zone=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
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หมวดที่ 2 
บัณฑิตและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี
การศึกษา 2557 ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม(2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ(3) ด้านทักษะทางปัญญา(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (6) 
ด้านทักษะการปฎิบัติทางวิชาชีพ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 1 คน โดยได้รับ
แบบส ารวจกลับมาจ านวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด โดย
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เฉลี่ย
เท่ากับ 4.82 (4.82 / 1) 

 

ข้อมูลประกอบการค านวณคุณภาพของบัณฑิต       

ล าดับที่ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

  

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด  คน 1 
2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
คน 1 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  คะแนน 4.82 
 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 5.00 
 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 5.00 
 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.33 
 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 5.00 
 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
คะแนน 5.00 

 (6) ด้านทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ คะแนน 4.60 
 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา  

ร้อยละ 100 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์      11 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจของที่มีต่อบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับดีมาก 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_2.1_1 ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต 

 
ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และมีผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 1 ชิ้น 
โดยมีผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 
100 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

ล าดับ 

 
ชื่อ – นามสกลุ 

นิสิตหรือผู้ส าเร็จป.เอก 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 นางสาวสุภาภรณ์  สดวกด ี The gamma-spectrum of cycle with one chord. 
Khemmani, V., Saduakdee, S. International Journal of 
Pure and Applied Mathematics 105(4) (2015) 835-852. 
(บทความนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

1 

 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_2.2_1 The gamma-spectrum of cycle with one chord. Khemmani, 

V., Saduakdee, S. International Journal of Pure and Applied Mathematics 
105(4) (2015) 835-852. 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034236200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034094000&zone=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034236200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034236200&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034094000&zone=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
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การรับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

- การรับนิสิต    
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีระบบการรับสมัคร

นิสิตเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผู้เข้า
ศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้ 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554  หมวดที่ 3 
ข้อที่ 17 

 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิต
ศาสตรศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้วางแผนและก าหนด

ระบบและกลไกในการรับนิสิตประจ าปีการศึกษา 2558 ดังแสดงในแผนผังที่ 3.1(1)  
  

ในการประเมินผลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับระบบและกลไกในการรับนิสิตปีการศึกษา 2557 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้น า เสนอข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิ สิต 
(Ph.D.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 8/2557, 
9/2557) ดังนี้  

1. ในปีการศึกษา 2558 ควรเปิดรับผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทั้งภาคการ
เรียนที่ 1 และ 2 

2. ในประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของปีการศึกษา 2558 ควรให้มี
การระบุชื่อรายวิชาที่สอบข้อเขียนอย่างชัดเจน ได้แก่ Algebra, Analysis, Graph Theory และให้
ผู้สมัครน าเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัยเพิ่มเติมในการสอบข้อเขียนด้วย 

3. ถ้าในรอบที่เปิดรับสมัคร จ านวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ได้ตามที่ก าหนดในแผนรับ ควรให้มี
การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบถัดไปตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร  

 
จากแผนผังที่ 3.1(1)  ระบบและกลไกการรับนิสิต และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับ
นิสิตข้างต้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการ
ด าเนินงานการรับนิสิต ตามรายละเอียดในต่อไปนี้ 
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แผนผังที่ 3.1(1)  ระบบและกลไกการรับนิสิต 
 

 
1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดเป้าหมาย จ านวนการรับนิสิตและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
มคอ. 2  และจากผลการประเมินของนิสิตปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันก าหนดจ านวนการรับนิสิต โดยค านึงถึงสัดส่วนของจ านวน
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อจ านวนนิสิต และแผนการรับนิสิตในมคอ. 2 (Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ. 2)  
โดยก าหนดแผนรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 5 คน 
  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา โดย
พิจารณาจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษา พ.ศ.2554 และมคอ.2   
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  3. ก าหนดให้มีการทดสอบข้อเขียนในรายวิชาเฉพาะสาขาคือสาขาวิชา Algebra  สาขาวิชา Analysis  และ
สาขาวิชา Graph Theory และภาษาอังกฤษทั่วไป พร้อมให้ผู้สมัครน าเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
(Ph.D.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ครั้งที ่8/2557) 
 
2. ด าเนินการเพื่อประกาศรับสมัคร คัดกรอง และจัดสอบข้อเขียนตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในปฏิทิน 
ผลการด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมและเสนอผลสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เกี่ยวกับการรับนิสิตใหม่ ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (Ph.D.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557 ครั้งที ่8/2557, 9/2557) 
  2. หลักสูตรขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 (Ph.D.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 9/2557, Ph.D.Math_58_3.1_2 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558) 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด ประจ าปี
การศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 1) (Ph.D.Math_58_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 1) ประจ าปีการศึกษา 2558) 
 4. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสอบและก าหนดเกณฑ์การทดสอบข้อเขียน
ในรายวิชาเฉพาะสาขา ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 1) 
 5. เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 1)  บัณฑิตวิทยาลัยจึงส่งเรื่องให้หลักสูตรพิจารณาเปิดรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้า
เป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 2) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจึงร่วมกันพิจารณาให้มีการด าเนินการรับสมัครในรอบที่ 2 (Ph.D.Math_58_1.1_4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2558) 
 6. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด ประจ าปี
การศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 2) (Ph.D.Math_58_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 2) ประจ าปีการศึกษา 2558  ) 
 7. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสอบและก าหนดเกณฑ์การทดสอบข้อเขียน
ในรายวิชาเฉพาะสาขา ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคต้น (รอบที่ 2) 
 8. มีผู้สมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
ภาคต้น (รอบที่ 2)  จ านวน 1 คน คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกจึงด าเนินการจัดสอบข้อเขียนตามระยะเวลา
ที่ระบุในระเบียบการรับสมัครสอบ ตรวจข้อสอบข้อเขียนและสรุปผลการสอบ ซึ่งผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียน (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558)   
 9. บัณฑิตวิทยาลัยส่งเรื่องให้หลักสูตรพิจารณาเปิดรับสมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย (รอบที่ 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงร่วมกัน
พิจารณาให้มีการด าเนินการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี
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การศึกษา 2558 ภาคปลาย (รอบที่ 1) (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 6/2558)   
 10. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่หลักสูตรก าหนด ประจ าปี
การศึกษา 2558 ภาคปลาย (รอบที่ 1)  
 11. คณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสอบและก าหนดเกณฑ์การทดสอบ
ข้อเขียนในรายวิชาเฉพาะสาขา ประจ าปีการศึกษา 2558 ภาคปลาย (รอบที่ 1) (Ph.D.Math_58_3.1_5 ระเบียบการ
รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบที่ 1) ประจ าปีการศึกษา2558) 
 12. เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเพ่ือสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558 ภาคปลาย (รอบที่ 1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ประชุมลงมติให้มีการด าเนินการเปิดรับ
สมัครคัดเลือกตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยจะเปิดรับสมัครครั้งต่อไป คือปีการศึกษา 2559  (Ph.D.Math_58_1.1_3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 7/2558) 
 
3. ประเมินผลที่ได้จากการด าเนินการรับนิสิต ได้แก่ จ านวนผู้สมัครและจ านวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดหรือไม่ รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบจ านวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 และจ านวนรับนิสิตตามแผนใน มคอ. 2  พบว่า  
ไม่มีผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558  ซึ่งไม่ตรง
ตามจ านวนรับนิสิตตามแผนใน มคอ. 2    

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันสรุปปัญหาในระบบและกลไกการรับนิสิต ถึงสาเหตุของจ านวนรับ
นิสิตน้อยกว่าแผนการรับนิสิตใน มคอ. 2 พบว่าระบบและกลไกการรับนิสิตมีประสิทธิภาพดีจากคุณภาพของนิสิตที่
ได้รับคัดเลือกในปีการศึกษาที่ผ่านมา  แต่ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อจ านวนรับนิสิตที่ เป็นไปได้มีดังนี้ 
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558) 
 - จ านวนผู้สมัครมีน้อย ซึ่งอาจจะเกิดจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรน้อยและจ านวนรอบของการเปิดรับ
สมัครนิสิตยังไม่เพียงพอ 
 - ผู้สมัครท าคะแนนสอบข้อเขียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะสอบสัมภาษณ์ได้ ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาของผู้สมัครที่มีความ
ประหม่าในการสอบข้อเขียน หรือข้อสอบข้อเขียนนั้นไม่ตรงกับสาขาเฉพาะทางที่ผู้สมัครมีความถนัด 
 
4. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตปีการศึกษา 2559 
โดยใช้แนวทางจากปัญหาที่วิเคราะห์ได้ข้างต้น (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 8/2558) ดังนี้ 
 1.  ให้เปิดรับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ทั้ง
ภาคต้นและภาคปลาย  
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 2.  ถ้าในรอบที่เปิดรับสมัคร จ านวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ได้ตามที่ก าหนดในแผนรับ ควรให้มีการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบถัดไปตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร  
 3.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน 
 4.  ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ดังนี้  
  1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis  และ Graph Theory  
  2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดย 
 ผู้สมัครเลือกท าเพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ต่อไป   
  3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  
         4. ให้ผู้สมัครน าเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
         5. สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขียน 
 
  จากข้อเสนอแนะข้างต้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกการรับนิสิตในปีการศึกษา 
2559 ให้เป็นไปตามแผนผังที่ 3.1(2)  ระบบและกลไกการรับนิสิต(ปรับปรุง) และปรับปรุงรายละเอียดของวิชาที่จะ
สอบข้อเขียน (Ph.D.Math_58_3.1_6 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น 
(รอบที่ 1) ประจ าปีการศึกษา 2559)  
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แผนผังที่ 3.1(2) ระบบและกลไกการรับนิสิต (ปรับปรุง) 

 

นอกจากการปรับปรุงระบบและกลไกการรับนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ิมเติม (ตามข้อแนะน าของผู้ประเมินหลักสูตร ปร.ด. ปีการศึกษา 2557) โดยได้ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปร.ด. สาขาคณิตศาสตร์ (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 6/2558)   ดังต่อไปนี้  

1. งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี วันที่ 25 
สิงหาคม 2558 (Ph.D.Math_58_3.1_7 รูปการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานนิทรรศการ แนะแนว
การศึกษาต่อ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) 

2. โครงการสัมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ณ ชั้น 1 อาคาร
นวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ระหว่างวันที่ 27 -28 สิงหาคม 2558 (Ph.D.Math_58_3.1_8 
เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการสัมนาบริการวิชาการแก่ชุมชน  

          และสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช  
          บัวศรี) 
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ผลจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ิมเติมและการปรับระบบและกลไกการรับนิสิตดังกล่าว ท าให้หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1 คน 
 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  
ไม่มีนิสิตใหม่เข้าศึกษา แต่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนและก าหนดระบบและกลไกในการเตรียมความ
พร้อมส าหรับเข้าศึกษาต่อของนิสิตใหม่เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังแผนผังที่ 3.1(3)  
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แผนผังที่ 3.1(3)  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 7/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 8/2558 
Ph.D.Math_58_3.1_1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ครั้งที่ 8/2557, 

9/2557 
Ph.D.Math_58_3.1_2 แบบเสนอขอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_3.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น(รอบท่ี 1) 

ประจ าปีการศึกษา 2558  
Ph.D.Math_58_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบท่ี 2) 

ประจ าปีการศึกษา 2558  
Ph.D.Math_58_3.1_5 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบที่1) 

ประจ าปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_3.1_6 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น(รอบที่ 1) 

ประจ าปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Math_58_3.1_7 รูปการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ลาน

เอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
Ph.D.Math_58_3.1_8 เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการสัมนาบริการวิชาการแก่ชุมชน และ

สังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ณ ชั้น 1 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 
 ในแต่ละปีการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการส าหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1  แต่ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่  หลักสูตร
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึงมีนิสิตอยู่เพียง 1 คน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 คือ น.ส. สุภาภรณ์ สดวกดี โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้อาจารย์เสริมศรี ไทยแท้ (ที่ปรึกษาวิชาการส าหรับนิสิตใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปี
การศึกษา 2557) ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการส าหรับนิสิตคนดังกล่าว จนกว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษา  
ทั้งนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะท าหน้าที่ดูแลนิสิตให้เรียนตามแผนการศึกษาและมีการนัดพบนิสิตเพ่ือให้
ค าปรึกษาหรือสอบถามถึงความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิตอย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง ซึ่งนิสิตจะต้องท ารายงาน
การศึกษา (Ph.D.Math_58_3.2_1 รายงานการศึกษาของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี ปีการศึกษา 2558) เมื่อสิ้นสุดแต่
ละปีการศึกษา เพ่ือแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการยังท าหน้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการจัดส ารับการลงทะเบียนระดับบัณฑิตวิทยาลัยส าหรับนิสิต ปร.ด . สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ดูแลให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในด้านการใช้ชีวิตและด้านอารมณ์ของนิสิต รวมถึงด้านอ่ืนๆซึ่งนอกเหนือจาก
หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ทั้งนี้การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้แก่นิสิตจะด าเนินการ
เมื่อนิสิตเริ่มการศึกษาในชั้นปีที่ 2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและให้
ค าปรึกษาในการจัดท าปริญญานิพนธ์แบบเดี่ยว ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดระบบและกลไกการ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ ดังแสดงในแผนผังที่ 3.2(1)  
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แผนผังที่ 3.2(1)  ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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โดยในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีนิสิตอยู่ 1 คน ซึ่งเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์ ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)  พร้อมเสนอรายชื่อคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา

นิพนธ์  

ผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเกณฑ์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ.2) จึงก าหนดให้ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มี
คุณสมบัติดังนี้ 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และมีประสบการณ์ในการ
ท างานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

- อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  เป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการท างานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
2. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิชาการแจ้งรายชื่อคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พร้อมสาขา

งานวิจัยท่ีเชี่ยวชาญแก่นิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือกลั่นกรองคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 4/2558) แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการแจ้งรายชื่อคณาจารย์ดังกล่าวแก่นิสิต (Ph.D.Math_58_3.2_2 แบบสอบถามความสนใจอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ปี

การศึกษา 2558) 

3. นิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อด าเนินการเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
น.ส. สุภาภรณ์ สดวกดี แจ้งเลือกผศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในสาขาทฤษฎีกราฟ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (Ph.D.Math_58_3.2_2 แบบสอบถามความสนใจ
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อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะ
วิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2558) 

 

4. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ท่ี 

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

ผลการด าเนินงาน 
มีมติแต่งตั้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักของน.ส. สุภาภรณ์ สดวกดี คือ ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี 

โดยไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (Ph.D.Math_58_3.2_3 หนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์) 
 
5. อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
ควบคุมดูแล ติดตามความก้าวหน้า และให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตจนส าเร็จการศึกษา    

ผลการด าเนินงาน 

  ภายหลังจากท่ีได้รับการแต่งตั้งแล้ว  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะต้องด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. พบนิสิตเพ่ือวางแผนการท าปริญญานิพนธ์ 

2. มอบหมายให้นิสิตศึกษาความรู้เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือการท าปริญญานิพนธ์  

3. จัดสรรเวลาให้ค าปรึกษาในการท าปริญญานิพนธ์แก่นิสิต  

4. นัดพบนิสิตเพื่อติดตามความก้าวหน้าตามแผนการท าปริญญานิพนธ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5. แนะน าและให้ค าปรึกษาแก่นิสิตในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตลอดจนการ
น าเสนอผลงานวิจัย 

6. เสนอชื่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
 

6. นิสิตยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน 
 นิสิตตอบแบบประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตรปร.ด.

(คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 

(Ph.D.Math_58_3.2_4 แบบประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตรปร.ด.

(คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558) หากนิสิต

มีปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ นิสิตสามารถเขียนข้อร้องเรียนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ได้ (Ph.D.Math_58_3.2_5 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์
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ที่ปรึกษาทางวิชาการ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะตรวจสอบและหาแนวทาง

แก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าว ซึ่งในปีการศึกษา 2558 นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใดๆเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 

 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้า

มี) อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการด าเนินงาน เนื่องจากนิสิตไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 
 

8. นิสิตประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 

(ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน 
  เนื่องจากนิสิตไม่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ จึงไม่มีการด าเนินการประเมินกระบวนการให้

ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ 

 

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลสรุปการประเมินระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา

ปริญญานิพนธ์  รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ผลการด าเนินงาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาจากสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการ

ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตรปร.ด.(คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 (Ph.D.Math_58_3.2_6 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูล

ข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตรปร.ด.(คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีการศึกษา 2558) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตมีความพึงพอใจในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์   

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาว่า ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา

ปริญญานิพนธ์นี้ท าให้กระบวนการการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตมีประสิทธิภาพดี จึงควรใช้ระบบและกลไกนี้

ต่อไปในปีการศึกษา 2559 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบและกลไกการ
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในแผนผังที่ 3.2(2)  
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แผนผังที่ 3.2(2)  ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี 

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา และ การสื่อสารและการร่วมมือ 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 

          ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ได้แก่ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ 

ตัวเอง  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต และความรับผิดชอบเชื่อถือได้    

ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  
ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงร่วมกันด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนานิสิตในทักษะข้างต้น
ดังต่อไปนี้ 
 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตใน
ทั้งสามทักษะข้างต้น คือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และ ทักษะ
ด้านชีวิตและอาชีพ โดยนิสิตจะได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวจากสองส่วนคือ จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นิสิต
ลงทะเบียน และจากการเข้าร่วมโครงการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
1.1. อาจารย์ผู้สอนเลือกรูปแบบและกลยุทธ์การสอนที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2558 ทั้งสองภาคการศึกษา นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา คณ999 ปริญญานิพนธ์ 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว อาจารย์จึงวางแผนการด าเนินการให้นิสิตได้
ฝึกพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะทั้ งสามด้าน ตามรายละเอียดของมคอ.3 ของรายวิชาคณ999 
(Ph.D.Math_58_3.2_7 มคอ.3 รายวิชาคณ999) ซึ่งผลการประเมินจากนิสิตอยู่ในเกณฑ์ดี (Ph.D.Math_58_3.2_8 
สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 และ Ph.D.Math_58_3.2_9  สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004) 
 
1.2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดรูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 29  เมษายน 2559 
เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 10-210 ชั้น 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนาทักษะด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี  และทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนิสิต  ซึ่งผลการประเมินโครงการจากผู้เข้าร่วม
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โครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (Ph.D.Math_58_3.2_10 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเรื่อง เกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพทางวารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์) 
 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ร่วมกันประชุมศึกษาสรุปผลการ
ประเมินจากนิสิต  
ผลการด าเนินงาน 

จากผลการประเมินของนิสิตดังกล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปว่าการด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตในทั้งสามทักษะข้างต้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้
รายงานข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ของนิสิต ในปีการศึกษา 2558 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)  การกระท าผิดใน
การวิจัย (Scientific misconduct)  การคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ในวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (Ph.D.Math_58_3.2_11 การเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเป็นผู้นิพนธ์ (Authorship)  การกระท าผิดในการวิจัย 
(Scientific misconduct)  การคัดลอกผลงาน (Plagiarism)) 

2. โครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านวิจัย เรื่อง How to give a presentation 
for a conference ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558 (Ph.D.Math_58_3.2_12 การเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านวิจัย เรื่อง How to give a presentation for a 
conference) 

3. การเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18 th Japan Conference on 
Discrete and Computational Geometry and Graphs  ในวันที่ 14-16 กันยายน พ.ศ. 2558 ณ 
ประเทศญี่ปุ่น (Ph.D.Math_58_3.2_13 การเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ 18th Japan Conference on Discrete and Computational Geometry and Graphs) 

 
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการด าเนินงาน 
  เนื่องจากนิสิตสามารถได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากการเข้า
ร่วมกิจกรรมด้านอื่นๆ ดังนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเพ่ิมกลไกให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ดูแลให้นิสิตเข้าร่วมโครงการอ่ืนๆ ที่หน่วยงานอ่ืนนอกเหนือจากหลักสูตรปร.ด.(คณิตศาสตร์)  เป็นผู้จัด
ขึ้นด้วย ดังแสดงในแผนผังที่ 3.2(3)  ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 (ปรับปรุง) ซึ่งระบบและกลไกที่ปรับปรุงสอดคล้องกับการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปีการศึกษา 2558 
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แผนผังที่ 3.2(3)  ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะ 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ปรับปรุง) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Math_58_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2  

Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 4/2558   

Ph.D.Math_58_3.2_1 รายงานการศึกษาของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี ปีการศึกษา 2558 

Ph.D.Math_58_3.2_2 แบบสอบถามความสนใจอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 
2558 

Ph.D.Math_58_3.2_3 หนังสือแต่งตั้งที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

Ph.D.Math_58_3.2_4 แบบประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตร
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 

Ph.D.Math_58_3.2_5 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 

Ph.D.Math_58_3.2_6 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
หลักสูตรปร.ด.(คณิตศาสตร์) ภาควิชาคณิตศาสตร์   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2558 

Ph.D.Math_58_3.2_7 มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 

Ph.D.Math_58_3.2_8 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา) 

Ph.D.Math_58_3.2_9 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ด้านการจัดการเรียนการสอนและ 

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

Ph.D.Math_58_3.2_10 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพทาง
วารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ 

Ph.D.Math_58_3.2_11 การเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง การเป็นผู้นิพนธ์ 
(Authorship)  การกระท าผิดในการวิจัย (Scientific misconduct)  การคัดลอก
ผลงาน (Plagiarism) 

Ph.D.Math_58_3.2_12 การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศการวิจัยและการจัดความรู้ด้านวิจัย เรื่อง How 
to give a presentation for a conference 

Ph.D.Math_58_3.2_13 การเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 18th Japan 
Conference on Discrete and Computational Geometry and Graphs 
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ผลที่เกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ที่ 3.3) 

ข้อมูลนิสิต  
ปีการศึกษาที่

รับเข้า  
 

จ านวนรับเข้า จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละการคงอยู่ 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ปี 2556 0 0 0 0 - 
ปี 2557 1 - 1 1 100 
ปี 2558 0 - - 0 - 

อัตราการคงอยู่  =  จ านวนนสิิตชั้นปีที่ 3 
                           จ านวนนิสิตรับเข้า (ชั้นปีที่ 1) 

 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนิสิต  
1. จ านวนผู้ที่เข้าสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นจ านวนน้อย 
2. ผู้ที่เข้าสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ส่วนใหญ่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือก 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษาที่รับเข้า จ านวนรับเข้า 
จ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 
ปี 2556 0 - - - 
ปี 2557 1 - - - 
ปี 2558 0 - - - 
 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  

ไม่มีนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2558 เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ที่รับเข้าก่อนปีการศึกษา 2556 ได้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว   และไม่มีนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ของปีการศึกษา 2556    

 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2558  เท่ากับ 4.71  
 (Ph.D.Math_58_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) ปีการศึกษา 2558) 
 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต  ในปีการศึกษา 2557  เท่ากับ 4.44  
 (Ph.D.Math_58_3.3_3 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร  
 คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) ปีการศึกษา 2557)

* 100 
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 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ให้นิสิตตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร (Ph.D.Math_58_3.3_1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิต
เกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก)) และมีแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
(Ph.D.Math_58_3.2_5 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร) เพ่ือให้นิสิตได้ร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเมื่อเกิดปัญหาด้านต่างๆ ทั้งนี้ผลสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร 
คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) ของนิสิต อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Ph.D.Math_58_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) ) และนิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใดๆต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร (Ph.D.Math_58_3.2_8 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 และ 
Ph.D.Math_58_3.2_9 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004) 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องท่ีร้องเรียน ผลการด าเนินการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ไม่มีข้อร้องเรียน 
 

 
ไม่มีการด าเนินการ เนื่องจากนิสิตไม่มีข้อร้องเรียน 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_3.2_5 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
Ph.D.Math_58_3.2_8 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา) 

Ph.D.Math_58_3.2_9 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ด้านการจัดการเรียนการสอนและ 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

Ph.D.Math_58_3.3_1 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 
Ph.D.Math_58_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-

ป.เอก) ปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_3.3_3 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-

ป.เอก) ปีการศึกษา 2557 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบและกลไกลการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1(1)  
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แผนผังที่ 4.1(1) ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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  ในปีการศึกษา  2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ไม่มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคนใหม่ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(Ph.D.Math_58_4.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2558) เพ่ือความเหมาะสมในการบริหารงานหลักสูตรต่อไป 
 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 
1. ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี 
2. ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 

 สราญรักษ์สกุล 
3. อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
4. อ.ดร.จิตตินาถ  รัตนมุง 
5. อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 
6. อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

1. ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี 
2. ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 

สราญรักษ์สกุล 
3. อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
4. อ.ดร.จิตตินาถ  รัตนมุง 
5. อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ 
เลขานุการ 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
มีอาจารย์ใหม่ จ านวน 0 คน 
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไม่มี            
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- ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือรักษา

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตรจนถึงวาระการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือ และได้ข้อสรุประบบ
และกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1(2) 
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แผนผังที่ 4.1(2) ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ประชุมหารือเพ่ือก าหนดภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 
2558 (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558) เนื่องอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและทักษะในการท างานที่แตกต่างกัน ท าให้มีการบริหารอาจารย์
ตามหน้าที่ทางด้านต่างๆ เช่น ด้านงานตารางสอน ด้านงานแผนและงบประมาณ ด้านงานส่งเสริ มและพัฒนานิสิต 
ด้านงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังสรุปในตารางที่ 4.1(1) 
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 ล าดับ ภาระงาน 

ปีการศึกษา 2558 

ผศ
.ด

ร.ว
รา

นุช
  

ผศ
.ด

ร.เ
รือ

งว
ริน

ท์ 
 

อ.
ดร

.เส
ริม

ศร
 ี

อ.
ดร

.ฐิต
าร

ีย ์

อ.
ดร

.จิต
ติน

าถ
 

1 งานตารางสอน      
2 งานหลักสูตร      
3 งานอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ      
4 งานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์      
5 งานแผนและงบประมาณ      
6 งานส่งเสริมและพัฒนานิสิต      
7 งานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์      
8 งานประกันคุณภาพการศึกษา      

รวมภาระงานรายบุคคล 4 3 4 3 3 
 

ตารางที ่4.1(1) ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส ารวจแผนการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังสรุป
ในตารางที่ 4.1(2) 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ปีท่ีขอต าแหน่ง 

ผศ. รศ. ศ. 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี -- 2559 2563 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล -- 2565 2570 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 2560 2565  

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 2560 2565  

อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 2561 2566  
 

ตารางที่ 4.1(2) แผนการขอต าแหน่งของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับ ดูแล ติดตามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุม
ภาควิชา การมอบหมายผ่านประธานหลักสูตร การมอบหมายผ่านประธานโครงการ และการติดต่อผ่านสื่อต่างๆ 
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ประชุมหารือเพ่ือประเมินผลส าเร็จ วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร สรุปผลดังตารางที่ 
4.1(3) (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 

หัวข้อ ประเมินผลในปีการศึกษา 2558 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านงาน
ตารางสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานตารางสอนและอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการ วางแผนรายวิชาที่จะเปิดสอนและ
จัดส ารับการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตวิทยาลัยส าหรับ
นิสิต ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้สอดคล้องกับ 
มคอ.2 ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีนิสิตช้ันปีที่ 2 จ านวน 1 คน 
ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น วิ ช า  QUA900 QUALIFYING 
EXAMINATION และ วิชา MA999 DISSERTATION 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีนิสิตช้ันปีที่ 1 จ านวน 1 คน 
ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานตารางสอนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ร่วมกันวางแผนรายวิชา
ที่จะเปิดสอน ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และหัวข้อ
งานวิจัยท่ีนิสิตสนใจ 

ด้านงานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนด าเนินการตาม
ภาระหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ดังเช่น วางแผน 
ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ก ากับติดตาม 
มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ที่เป็นระบบ โดยมีประธาน
หลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามการด าเนินการ 

เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 
ดังนั้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

ด้านงานอาจารย ์
ที่ปรึกษาวิชาการ 

อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมีการนัดพบนิสิตเพื่อให้
ค าปรึกษาหรือสอบถามถึงความก้าวหน้าในการเรียน
ของนิสิต อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง และให้นิสิตท า
รายงานการศึกษาเมื่อสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา ในปี
การศึกษานี้นิสิตผ่านการสอบวัดคุณสมบัติระดับ
ปริญญาเอก 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีนิสิตช้ันปีที่ 1 จ านวน 1 คน 
ดังนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบด้านงานตารางสอน ร่วมกันวางแผน
รายวิชาที่จะเปิดสอน ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 และ
หัวข้องานวิจัยท่ีนิสิตสนใจ 

ด้านงานอาจารย ์
ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ ์

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นัดพบนิสิตเพื่อวาง
แผนการท าวิจัย และติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนการท าวิจัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่งผลให้
นิสิตมีผลงานวิจัย สามารถไปน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ และมีบทความวิจัยตีพิมพ์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ก ากับ และติดตาม
ความก้าวหน้าของนิสิต ในการสอบเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ และวางแผนให้นิสิตสอบปริญญานิพนธ์ในปี
การศึกษา 2559 

ด้านงานแผน 
และงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการเสนอจัดซื้อ
เครื่องพิมพ์ 1 เครื่องในปีงบประมาณ2558 และได้รับ
การอนุมัติในการจัดซื้อ 

วางแผนจัดซื้อ เครื่ องฉายสามมิติ  1 เครื่ อง ใน
ปีงบประมาณ 2559 เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและ
การน าเสนองานวิจัย 

ด้านงานส่งเสริม 
และพัฒนานิสติ 

1. นิสิตเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ  

2. นิ สิ ต มี บทความวิ จั ย ตี พิ มพ์ เ พื่ อ เ ผ ยแพร่ ใ น
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ส่งเสริมให้นิสิตมีบทความวิจัยตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

ตารางที่ 4.1(3) ประเมินผลส าเร็จการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  
วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร 
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หัวข้อ ประเมินผลในปีการศึกษา 2558 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านงานส่งเสริม 
และพัฒนา
อาจารย ์

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางท่านได้รับทุนวิจัย ไป
น าเสนอผลงานวิชาการ มีงานวิจัย แต่ในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรยื่นขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ มีการส ารวจความคืบหน้าในการเตรียม
เอกสารประกอบการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 
พบว่า 
1. ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี  
    จัดพิมพ์หนังสือ ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 
    ผู้แต่ง : วรานุช แขมมณ ี
    ปีพิมพ์ : 1 / 2559 
    ISBN: 9789740334651 (ปกอ่อน)  298 หน้า  
    ส านักพิมพ์: จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย,   
                    สนพ.แห่ง  
2. อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  
วิชา คณ 222 ทฤษฎีจ านวน 

3. อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรตัน์เกษม  
จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  
วิชา คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 

4. อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  
วิชา คณ 222 ทฤษฎีจ านวน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
คอยให้ค าแนะน าในการจัดท าเอกสารดังกล่าว 

ด้านงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนด าเนินการตาม
ภาระหน้าที่ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557  โครงการจัดอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร  และอบรมความรู้ในการ
บริหารจั ดการหลักสูตร  สู่ คุณภาพตามเกณฑ์ 

AUNQA และ EdPExเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ

ด าเนินงานของภาควิชาและหลักสูตรต่อไป 

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการ
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
ต่างๆ จัด ไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์  หรือ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ตารางที่ 4.1(3)(ต่อ) ประเมินผลส าเร็จการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2558  
วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร  
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้มีกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1(3) โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
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แผนผังที่ 4.1(3) ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือ ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการท างานวิจัย และ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
5/2558) โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับทุนวิจัย และไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ ดังสรุป
ในตารางที่ 4.1(4) และ 4.1(5) ตามล าดับ (Ph.D.Math_58_4.1_2 สรุปทุนวิจัยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับในปีการศึกษา 2558 และ Ph.D.Math_58_4.1_3 สรุปการน าเสนอผลงาน
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558) 
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ล าดับ โครงการวิจัยเร่ือง ทุนสนับสนนุ 
ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี

1 แกมมา-สเปกตรมัของกราฟวงที่มีคอร์ด ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

2 ค่าสุดขีดส าหรับแกมมาเลเบิลลิงของกราฟวงที่มีคอร์ด ทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  
ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
1 ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานหลายค่าบนไฮเพอร์กรปุ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559  

2 กึ่งไฮเพอร์กรุปย่อยเฉพาะที่บางชนิดบนความสัมพันธ์สมมูล
ปรกติของกึ่งกรุปการแปลงบางส่วน 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

3 ริงย่อยปรกติ และริงย่อยสลับท่ีบางชนิดของเมทริกซ์ริงเต็ม
รูปแบบ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2556 (โครงการชุด)  

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
1 ภาวะเอกฐานของจัตุรสักลชนิดพิเศษ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

2 ทฤษฎีบทสมสณัฐานส าหรับกึ่งกรปุย่อยของ 
กึ่งกรุปการแปลงเต็มที่รักษาอันดบั 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2556 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 
1 การจัดการเรยีนการสอนแคลคลูัสโดยใช้เครื่องค านวณเชิง

กราฟ 
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวโิรฒ  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

ตารางที่ 4.1(4) ทุนวิจัยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ ปีการศึกษา 2558 
 

ล าดับ น าเสนอผลงานเร่ือง การประชุม 
อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 

1 Generalized Folding Lemmas in the Field of Formal 
Series and their Applications 

การประชุมวิชาการ ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ ครั้งท่ี 6  
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

2 Independence of some special series International Conference on Diophantine Analysis 
and Related Topics  ณ ประเทศจีน 

 

ตารางที่ 4.1(5) การน าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
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ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของวารสารและ
ส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์” เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้รับทราบเกณฑ์การพิจารณาคุณภาพ
ของวารสารและส านักพิมพ์ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการวิจัยของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรม 
และการประชุมวิชาการ ดังสรุปได้ในตารางที่ 4.1(6) (Ph.D.Math_58_4.1_4 สรุปโครงการศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา ถึง 
Ph.D.Math_58_4.1_13 ประกาศนียบัตร International Conference on Diophantine Analysis and Related 
Topics) 
 

ล าดับ ชื่อโครงการ/การประชุม/อบรม/สัมนา/กจิกรรม วัน เดือน ปี และ หน่วยงานที่จัด 
ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี

1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา 

9 พฤศจิกายน 2558 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง “กลยุทธ์การสอนยุค 

Education 4.0”  
7 มกราคม 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
3 “โครงการปรบัปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558” กิจกรรมที่ 1 แนว

ทางการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 
27 มกราคม 2559 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
4 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การพิจารณา

คุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ท่ีรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร”์ 

29 เมษายน 2559 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา 

9 พฤศจิกายน 2558 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรและนสิิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี

การศึกษา 2558 
26-27 เมษายน 2559 

ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ท่ีรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร”์ 

29 เมษายน 2559 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
4 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 2559 (ครั้งท่ี 21) และ การ

ประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บรสิุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2559 
23-25 พฤษภาคม 2559 

ภาควิชาคณติศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

5 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มตี าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนต าราและ
หนังสือ 

15 มิถุนายน 2559 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 
1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2557 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา 
9 พฤศจิกายน 2558 

ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

ตารางที่ 4.1(6) โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ปีการศึกษา 2558
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ล าดับ ชื่อโครงการ/การประชุม/อบรม/สัมนา/กจิกรรม วัน เดือน ปี และ หน่วยงานที่จัด 
2 โครงการพัฒนาบุคลากรและนสิิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ปีการศึกษา 2558 
26-27 เมษายน 2559 

ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การ
พิจารณาคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ท่ีรับตีพมิพ์
ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร”์ 

29 เมษายน 2559 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 

1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2557 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของ
ภาควิชา 

9 พฤศจิกายน 2558 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การ

พิจารณาคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ท่ีรับตีพมิพ์
ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร”์ 

29 เมษายน 2559 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3 โครงการอบรมความรู้การบริหารหลักสตูร สูคุ่ณภาพตามเกณฑ์ 

AUNQA และ EdPEx 
3 พฤษภาคม 2559 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
4 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 2559 (ครั้งท่ี 21) 

และ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บรสิุทธ์ิและประยุกต์
ประจ าปี 2559 

23-25 พฤษภาคม 2559 
ภาควิชาคณติศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะ

วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
5 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มตี าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียน

ต าราและหนังสือ 
15 มิถุนายน 2559 

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
อ.ดร.จิตตินาถ  รัตนมุง 

1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2557 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา 

9 พฤศจิกายน 2558 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 การประชุมวิชาการทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  
ครั้งท่ี 6 

17-18  ธันวาคม  2558 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3 International Conference on Diophantine Analysis and 
Related Topics 

10-13 มีนาคม 2559 
School of Mathematics and Statistics 

Wuhan University ประเทศจีน 

4 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ท่ีรับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์” 

29 เมษายน 2559 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

5 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 2559 (ครั้งท่ี 21) และ 
การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2559 

23-25 พฤษภาคม 2559 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6 โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การเขียนต ารา
และหนังสือ 

15 มิถุนายน 2559 
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตารางที่ 4.1(6)(ต่อ) โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม ปีการศึกษา 2558

https://www.researchgate.net/institution/Wuhan_University/department/School_of_Mathematics_and_Statistics
https://www.researchgate.net/institution/Wuhan_University
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลส าเร็จการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ตามแผน
ที่ตั้งไว้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ส าหรับปีการศึกษา 2559 ดังสรุปได้ในตารางที่ 4.1(7) และยังคงจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการต่อไป โดย
เชิญอาจารย์ พิเศษมาบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียนงานวิจัยให้ได้ตี พิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ  
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 

ล าดับ การส่งเสริมและพัฒนา 

ผศ
.ด

ร.ว
รา

นุช
 

ผศ
.ด

ร.เ
รือ

งว
ริน

ท์ 

อ.
ดร

.เส
ริม

ศร
ี 

อ.
ดร

.ฐิต
าร

ีย์ 

อ.
ดร

.จ
ิตต

ินา
ถ 

1 เตรียมขอต าแหน่งทางวิชาการ      
2 ขอทุนวิจัย      
3 มีบทความวิชาการตีพิมพ์      
4 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ      
5 น าเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ      

 

ตารางที่ 4.1(7) แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรส าหรับปีการศึกษา 2559 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558  
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
Ph.D.Math_58_4.1_1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_4.1_2 สรุปทุนวิจัยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ได้รับในปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_4.1_3 สรุปการน าเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_4.1_4 สรุปโครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 เพ่ือ

พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานของภาควิชา 
Ph.D.Math_58_4.1_5 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง “กลยุทธ์การสอนยุค Education 4.0”  
Ph.D.Math_58_4.1_6 “โครงการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2558” กิจกรรมที่ 1 แนวทางการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 2558 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_4.1_7 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของ

วารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์” 
Ph.D.Math_58_4.1_8 สรุปโครงการพัฒนาบุคลากรและนิสิตสู่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 

2558 
Ph.D.Math_58_4.1_9 ประกาศนียบัตร การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 2559  

(ครั้งที่ 21) และ การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 
2559 

Ph.D.Math_58_4.1_10 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือให้มีต าแหน่งสูงขึ้น เรื่อง การ
เขียนต าราและหนังสือ 

Ph.D.Math_58_4.1_11 โครงการอบรมความรู้การบริหารหลักสูตร สู่คุณภาพตามเกณฑ์ AUNQA และ 
EdPEx 

Ph.D.Math_58_4.1_12 ประกาศนียบัตร การประชุมวิชาการทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  
ครั้งที่ 6 

Ph.D.Math_58_4.1_13 ประกาศนียบัตร International Conference on Diophantine Analysis and 
Related Topics 
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คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) 
 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

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

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินการ 

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

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินการ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5 คน 
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 100 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

1 
 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี V. Khemmani and S. Saduakdee, The gamma-spectrum of 
cycle with one chord, International Journal of Pure and 
Applied Mathematics, 105(4)(2015), 835-852. 

1 

2 
 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี C. Fonseca, V. Khemmani and P. Zhang, On gamma-Labelings 
of Graphs, Utilitas Mathematica, 98(2015), 33-42. 

1 

3 
 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 
สราญรักษ์สกลุ 

R.I. Sararnrakskul and S. Pianskool, Some regular equivalent 
relation on the semihypergroup of the partial transformation 
semigroup on a set and local subsemihypergroups with that 
regular equivalent  relation, International Journal of Pure and 
Applied Mathematics, 101(1)(2015), 21-31. 

1 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57034094000&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
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ล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

4 
 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 
สราญรักษ์สกลุ 

N. Sirasuntorn and R. I. Sararnrakskul, Regularity of certain 
subsemirings of full matrix semirings, East-West Journal of 
Mathematics, 17(1)(2015), 23-32. 

1 

5 
 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรตัน์เกษม P. Jitjankarn and T. Rungratgasame, A Note on Isomorphism 
Theorems for Semigroups of Order-Preserving Transformations 
with Restricted Range, International Journal of Mathematics 
and Mathematical Sciences, 
Volume 2015 (2015), Article ID 187026, 6 pages. 

1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนัก 5 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1. จ านวนบทความวิจัยที่ตี พิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus (ตั้ งแต่ปี  ค.ศ.2011-2015)  
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 4  

2. อัตราส่วนจ านวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร เท่ากับ 0.8 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้

คะแนนเท่ากับ 1.6 
 

ล าดับ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานที่ได้รับการอ้างอิง 

1 
 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี C. M. Da Fonseca, V. Saenpholphat and P. Zhang, The gamma-spectrum 
of a graph, A Canadian Journal of Combinatorics, 101(2011), 109-127. 

2 ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี C. M. Da Fonseca, V. Saenpholphat and P. Zhang, Extremal values for a 
gamma-labeling of a cycle with a triangle, Utilitas Mathematica, 92(2013), 
167-185. 

3 
 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี C. Fonseca, V. Khemmani and P. Zhang, On gamma-Labelings of Graphs, 
Utilitas Mathematica, 98(2015), 33-42. 

4 ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 
สราญรักษ์สกลุ 

R. I. Sararnrakskul, Some local subsemihypergroups of the partial 
transformation semigroup on a set, International Journal of Pure and 
Applied Mathematics, 86(3)(2013), 567-577. 

 
 
 

http://eastwestmath.org/
http://eastwestmath.org/
http://www.hindawi.com/19868029/
http://www.hindawi.com/23196463/
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
https://www.scopus.com/source/sourceInfo.uri?sourceId=19700182690&origin=resultslist
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Math_58_4.2_1 รายชื่อต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
Ph.D.Math_58_4.2_2 งานวิจัยเรื่อง The gamma-spectrum of cycle with one chord 
Ph.D.Math_58_4.2_3 งานวิจัยเรื่อง On gamma-Labelings of Graphs 
Ph.D.Math_58_4.2_4 งานวิจัยเรื่อง Some regular equivalent relation on the semihypergroup of 

the partial transformation semigroup on a set and 
local subsemihypergroups with that regular equivalent relation 

Ph.D.Math_58_4.2_5 งานวิจัยเรื่อง Regularity of certain subsemirings of full matrix semirings 
Ph.D.Math_58_4.2_6 งานวิจัยเรื่อง A Note on Isomorphism Theorems for Semigroups of Order-

Preserving Transformations with Restricted Range 
Ph.D.Math_58_4.2_7 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ งานวิจัย เรื่อง The gamma-spectrum 

of a graph 
Ph.D.Math_58_4.2_8 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ งานวิจัย เรื่อง Extremal 

values for a gamma-labeling of a cycle with a triangle 
Ph.D.Math_58_4.2_9 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ งานวิจัย เรื่อง On gamma-Labelings 

of Graphs 
Ph.D.Math_58_4.2_10 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ งานวิจัย เรื่อง Some local 

subsemihypergroups of the partial transformation semigroup on a set 
 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84952788340&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=khemmani+v&st2=&sid=21D3703B0AB69D4A8CF7159F0D4955A8.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a20&sot=b&sdt=b&sl=23&s=AUTHOR-NAME%28khemmani+v%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2556 2557 2558 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจานวน 5 คน  
เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน 

5 5 5 4 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า 
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2557 และ ปีการศึกษา 2558 มีผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

- 4.79 4.86 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Math_58_4.3_2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

 
-การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก รูปแบบของหลักสูตรเป็นแบบเน้นการวิจัย  มีจ านวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต และปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี้ 

1. เป็นผู้น าทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือสร้าง
องคค์วามรู้ใหม ่

2. เป็นผู้น าทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง  หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆที่ต้องใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระดับสูง 

3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือน าไปใช้ใน
การจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิชาชีพ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวางแผนและก าหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระของรายวิชา  ดังแผนผังที่ 5.1(1)  
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แผนผังที่ 5.1(1) ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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 จากแผนผังที่ 5.1(1) ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ร่าง มคอ.2 โดยพิจารณาผลส ารวจความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการดังนี้ 
 1.พิจารณาผลส ารวจความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรเดิม) เพ่ือน าผลส ารวจที่ได้มาจัดท าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ.2) 
 2. ก าหนดรายชื่อคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ที่ ส อดคล้ อ งตามความต้ อ งการของสั ง คม  และ  กรอบมาตรฐ านคุณวุฒิ ร ะดั บ อุดมศึ กษาแห่ ง ช าติ 
(Ph.D.Math_58_5.1_1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552) 
 3. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือท าหน้าที่ยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ (ร่าง)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ. 2) 
  
2. ก าหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมกับโครงสร้างหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 1. คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ก าหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  โดยเน้นทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
และสามารถน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา  อีก
ทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Ph.D.Math_58_5.1_1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552) 
 2. คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
จัดท า(ร่าง)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต และค านึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมี
ความทันสมัย 
 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจน และความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในสาขาวิชา ของหลักสูตรและสาระรายวิชาและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ใช้บัณฑิตร่วมตรวจสอบความครอบคลุม ความชัดเจน ความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา และความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  
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 4. คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ปรับปรุงหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและผู้ใช้บัณฑิตจนได้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ที่หลักสูตรและสาระรายวิชามีความครอบคลุม ความชัดเจน และความ
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
3. ส่ง มคอ. 2 ไปตามระบบ 
ผลการด าเนินงาน 
 1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ส่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามระบบเพ่ือขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 2. ในการขออนุมัติแต่ละขั้น เมื่อมีข้อเสนอแนะ  คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วส่งเพื่อขออนุมัติต่อไป 
 3. ขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2556 (Ph.D.Math_58_5.1_1 มคอ. 2) 
 
4. เปิดรับนิสิต 
ผลการด าเนินงาน 
 1. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยบัณฑิต
วิทยาลัย/กองบริการการศึกษาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 2558 
ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซด์ http://grad.swu.ac.th และ http://admission.swu.ac.th (Ph.D.Math_58_5.1_2 
ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) (Ph.D.Math_58_5.1_3 ระเบียบการรับสมัคร
สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2558) 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการสอบคัดเลือกนิสิต ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
 3. ด าเนินการเรียนการสอนนิสิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามปฏิทินของ
บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคต้น ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2558  โดย
อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายซึ่งในปีการศึกษานี้ไม่มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก ดังนั้นจึงเปิดรายวิชา คณ 999 
ปริญญานิพนธ์ ให้ส าหรับนิสิตในหลักสูตรปร.ด. ชั้นปีที่ 2  
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม ก ากับ ดูแล และจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อาจารย์ผู้สอนตาม
ความต้องการ(ถ้ามีรายวิชาเรียน) (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 
7/2558) 

http://admission.swu.ac.th/
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5. จัดท า มคอ.3 – มคอ.7 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  มคอ.3 และ
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5  ให้ส่งตามก าหนดของปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   ส าหรับรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.7 จัดท าโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรให้ส่งพร้อมกับรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2557  (Ph.D.Math_58_5.1_2 
ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  ในปีการศึกษา 2558 จัดท าส่งดังนี้ 
  

 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 
มคอ.3 ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2558 ภายในวันที่ 7 มกราคม 2559 
มคอ.5 ภายในวันที่ 22 มกราคม 2559 ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 
มคอ.7  ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 

 
โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นผู้ก ากับ ติดตาม และดูแล การจัดท า มคอ.3 - มคอ.7   
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558 และครั้งที่ 1/2559) 
(Ph.D.Math_58_1.1_6 มคอ.7) 
 
6. ปรับปรุงแผนการสอน/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอใน มคอ.5 
ผลการด าเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินใน มคอ.5 มาปรับปรุงแผนการสอน/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ผลการประเมินในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้อยู่ในระดับดี 
แนวทางการปรับปรุง จัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ในการเรียนการสอน (Ph.D.Math_58_5.1_4 สรุปผลการประเมินอาจารย์ 
ปค.003(ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนของแต่ละรายวิชา)) (Ph.D.Math_58_5.1_5 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004(ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
 
7. ปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้างด้วยการเปิดรายวิชาที่มีความทันสมัย 
ผลการด าเนินงาน 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและสาระ
ของรายวิชาด้านความครอบคลุม ความชัดเจน และความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา 
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรและสาระของรายวิชา  ด้านความครอบคลุม ความชัดเจน 
และความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาอยู่ในระดับดีมาก และไม่มีข้อเสนอแนะ(Ph.D.Math_58_5.1_6 
สรุปผลการประเมินแบบสอบ ถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก)) 
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 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและ
สาระของรายวิชาให้มีความครอบคลุม ความชัดเจน และความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาเพ่ือให้ความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตรและสาระของรายวิชา อยู่ในระดับดีมาก (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชา เพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา ในรอบถัดไป 
พร้อมทั้งจัดท ารายงานการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
ของรายวิชา(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 5. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรน าเสนอผลการตรวจสอบและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกใน
การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาเพ่ือน าข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ 
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 
 ในปีการศึกษา 2558  มีรายวิชาที่เปิดสอน คือ รายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์ แต่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนวิชา คณ 792  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์(MA 792 
Current Research Topics in Mathematics) ให้สอดคล้องกับหัวข้อวิจัยใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่นิสิตสนใจในการท า
ปริญญานิพนธ์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อวิจัยในการท าปริญญานิพนธ์ (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 
8. หลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2558  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ยัง
ไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 
 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) มีรายวิชาคณ 792 
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (MA 792 Current Research Topics in Mathematics) ซึ่งจะอภิปรายและ
น าเสนอหัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้ใช้สื่อเทคโนโลยีโปรแกรม Text 
Editor ก็คือ Textstudio ในการเรียนการสอน ส าหรับในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชานี้เพ่ิม
จากเดิม โดยในรายวิชานี้จะให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยที่ทันสมัยในระบบออนไลน์ และต้องสามารถเลือกงานวิจัยที่มี
คุณภาพได้ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการหาหัวข้อปริญญานิพนธ์  ในการพิจารณางานวิจัยที่มีคุณภาพนั้นสามารถ
พิจารณาจากคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการบรรยาย เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นการเสริมต่อ
ให้นิสิตที่เรียนวิชา คณ 792 จะได้รับรู้ที่มาและหลักเกณฑ์ของ Beall’s list เพ่ือยกมาตรฐานการวิจัยในสาขา
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คณิตศาสตร์  และน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในรายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์ (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 

ในปีการศึกษา 2558 รายวิชา คณ 792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ ไม่ได้เปิดสอนรายวิชานี้ 
เนื่องมาจากไม่มีนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีเฉพาะนิสิตในหลักสูตร
ปร.ด. ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้เรียนรายวิชา คณ 792 ในปีการศึกษาที่ผ่านมา  ส าหรับในปีการศึกษานี้ได้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์ ทางหลักสูตรได้ให้นิสิตได้เข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของ
วารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าปริญญานิพนธ์ 
(Ph.D.Math_58_5.1_7 โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์
ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ.2 
Ph.D.Math_58_5.1_1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
Ph.D.Math_58_5.1_2 ปฏิทนิการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Ph.D.Math_58_5.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคต้น ประจ าปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 7/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
Ph.D.Math_58_1.1_6 มคอ.7 
Ph.D.Math_58_5.1_4 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003(ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบ

ส ารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา) 

Ph.D.Math_58_5.1_5 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004(ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้) 

Ph.D.Math_58_5.1_6 สรุปผลการประเมินแบบสอบ ถามความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรคณะ
วิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 

Ph.D.Math_58_5.1_7 โครงการอบรม เรื่อง เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของวารสารและส านักพิมพ์ที่รับ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
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การบริหารหลักสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลักสูตรมีปัญหาในเรื่องจ านวนนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต  เนื่องมาจากนิสิตที่มาสมัคร
สอบคัดเลือกยังไม่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรไม่มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก  
ส่งผลให้การบริหารหลักสูตรที่ได้วางแผนไว้ไม่สามารถท าให้บรรลุตามแผนได้ 
 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ผลกระทบของปัญหาเกี่ยวกับไม่มีนิสิตเข้าเรียน ปีการศึกษา 2558 ส่งผลให้ไม่ได้เปิดรายวิชา  เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หาแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องจ านวนนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตปีการศึกษา 2559 ดังนี้ 
 1.  ให้เปิดรับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 ทั้ง
ภาคต้นและภาคปลาย  
 2.  ถ้าในรอบที่เปิดรับสมัคร จ านวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ได้ตามที่ก าหนดในแผนรับ ควรให้มีการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบถัดไปตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร  
 3.  เพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน 
 4.  ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ดังนี้  
  1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis  และ Graph Theory  
  2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดย 
 ผู้สมัครเลือกท าเพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการท าปริญญานิพนธ์ต่อไป   
  3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  
         4. ให้ผู้สมัครน าเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
         5. สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขียน 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
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แผนผังที่ 5.2(1) ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2557 โดยได้ปรับปรุงระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน ตาม
แผนผังที่ 5.2(1) เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 
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(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558) 
- การก าหนดผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ. โดยร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนดังนี้ 
 1. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
 2. พิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละรายวิชา  เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีค วาม
เชี่ยวชาญหลากหลาย ท าให้มีโอกาสการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  
 3. น ารายวิชาที่เปิดสอนเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์
ผู้สอนจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนว่าสอดคล้องกับรายวิชาที่จะเปิดสอนหรือไม่ 
รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ท าการสอนในรายวิชานั้น ๆ หรือไม่ ท าให้ได้
อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตต่อไป 
 4. กรณีที่มีการจ้างอาจารย์พิเศษคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์พิเศษตาม
คุณสมบัติข้างต้นและเสนอชื่ออาจารย์พิเศษและคุณวุฒิเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน  
 ในปีการศึกษา 2558   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ส ารวจความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในภาควิชาดังนี้ 

อาจารย์ผู้สอน ความเชี่ยวชาญ 

ผศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี Graph Theory, Discrete Mathematics 
ผศ.ดร.ศญาพัฒน์  สุขใส Applied Mathematics, Mathematical Modeling, Complex Analysis 
ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  
ศรีภิรมย์ สริินิลกลุ 

Numerical Analysis, Finite Element Method, Partial Differential 
Equations 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์  
อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory,  
Linear Algebra 

อ.ดร.ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน ์ Probability Theory : Approximation via Stein's Method, Tiling Problem 
อ.ดร.สายัณห์  โสธะโร Graph Theory, Operation Research, Mathematics Education 
อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ Graph Theory, Set Theory, Number Theory 
อ.ดร.ชิรา ล าดวนหอม Graph Theory 
อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง Number Theory 
อ.ดร.อุทุมพร มาโต Graph Theory, Combinatorial Design, Discrete Mathematics 
อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม Real Analysis, Probability Theory 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร Semigroup Theory 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม Calculus of Variation, Functional Analysis,  

Partial Differential Equations, Linear Algebra 
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 เพ่ือน ามาพิจารณาในการวางแผนอาจารย์ผู้สอนตามความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาในหลักสูตรของปีการศึกษา 2558 ดังนี้ 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 
วิชาเอกบังคับ   

คณ 792 
MA 792 

หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 
Current  Research Topics in 
Mathematics 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 793 
MA 793 

สัมนาทางคณติศาสตร์ขั้นสูง 1 
Seminar in Advanced Mathematics I 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 794 
MA 794 

สัมนาทางคณติศาสตร์ขั้นสูง 2 
Seminar in Advanced Mathematics II 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 999 
MA 999 

ปริญญานิพนธ์ 
Dissertation 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

วิชาเอกเลือก   
คณ 711 
MA 711 

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 
Functional Analysis 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 

คณ 721 
MA 721 

พีชคณิตแนวใหม่ 
Modern Algebra 

อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 
 

คณ 723 
MA 723 

ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต 
Algebraic Semigroup Theory 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
 

คณ 751 
MA 752 

ทฤษฎีกราฟขั้นสูง 
Advanced Graph Theory 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
 

คณ 752 
MA 752 

คณิตศาสตร์เชิงการจัดการขั้นสูง 
Advanced Combinatorics 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
 

 
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558) 
  
 หลังจากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี และ อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 
จัดท าส ารับการลงทะเบียนส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2558 และจัดท าตารางสอนของหลักสูตร  
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เพ่ือน าส่งทางฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา มคอ.3 โดยใช้ มคอ.5 ของ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือจัดท า มคอ.3 ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Ph.D.Math_58_1.1_4 มคอ.3)  ด าเนินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  จัดท า มคอ.5 ในแต่ละวิชา
(Ph.D.Math_58_1.1_5 มคอ.5)  แต่ในปีการศึกษา 2558  เปิดเฉพาะรายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์ ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืนๆ จะน าไปปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
จัดท ามคอ.7 ของปีการศึกษานี้ (Ph.D.Math_58_1.1_6 มคอ.7) (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ มคอ. 3 ไว้โดยอาจารย์
ผู้สอนและผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ.3 ส่งหลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ได้ก าหนดให้ ผศ.ดร.
วรานุช  แขมมณี เป็นผู้ติดตามการจัดท า มคอ.3 (Ph.D.Math_58_1.1_4  มคอ. 3)  (Ph.D.Math_58_1.1_3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2558 และ 3/2559) 

 
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ หลักสูตรได้ก าหนดให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ขั้นสูง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใต้การควบคุมและค าแนะน าจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถด าเนินการท าปริญญานิพนธ์อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานได้ 

นิสิตในหลักสูตรได้เริ่มท าปริญญานิพนธ์ในปีการศึกษานี้  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  โดยนิสิตได้เลือกหัวข้อปริญญานิพนธ์ทางทฤษฎีกราฟ คือ  - Labeling of Graphs  
ซึ่งเป็นหัวข้อเฉพาะทางข้ันสูงในสาขาคณิตศาสตร์  
 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต้องมีความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ รวมทั้งคอยควบคุมจ านวนนิสิตในปรึกษาให้มีความถูกต้องตาม
ข้อก าหนดของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2554 
(Ph.D.Math_58_5.2_1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

 
ในปีการศึกษา 2558 ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  ซึ่งมีความ

เชี่ยวชาญทางด้านทฤษฎีกราฟ โดยหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่น าเสนอทางด้านทฤษฎีกราฟ 
(Ph.D.Math_58_5.2_2  ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา)  
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- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  ได้วางแผนการท าปริญญา
นิพนธ์  โดยก าหนดตารางเวลาการรายงานความก้าวหน้าการท าปริญญานิพนธ์  และก าหนดงานในการท าปริญญา
นิพนธ์ ดังนี้ 

 
ปีท่ี 2 ลงทะเบียน แผนการด าเนินงาน 
ภาคเรียนท่ี 1 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  - ศึกษางานวิจัยในหัวข้อวิจัยที่สนใจ (1 เดือน) 

- ได้แนวทางหัวข้อวิจัยที่สนใจ (1 เดือน) 
- ท าวิจัยในหัวข้อวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์ (1 เดือน) 
- ร่างบทความวิจัย (1 เดือน) 

ภาคเรียนท่ี 2 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต - ค้นคว้างานวิจัยในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ี
ท า (1 เดือน) 

- ตรวจสอบรา่งบทความวิจัย (1 เดือน) 
- ได้บทความวิจัย 1 บทความ (1 เดือน) 
- ส่งผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ (1 เดือน) 

 
ผลการท าปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ในภาคเรียนที่ 1 ได้ร่างบทความวิจัยทางทฤษฎีกราฟ 

1 บทความ และภาคเรียนที่ 2 ได้บทความวิจัยทางทฤษฎีกราฟ 1 บทความ เพื่อส่งน าเสนอผลงานทางวิชาการ ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ/และนานาชาติ และส่งตีพิมพ์ผลงาน  ซึ่งนิสิตได้เขียนบทความวิจัยทางทฤษฎีกราฟ 1 
บทความ เรื่อง  - Labeling of Cycles with One Chord  และน าเสนอผลงานในการประชุม 18th Japan 
Conference on Discrete and Computational Geometry and Graphs (JCDCG2 2015) ที่ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่ง
เป็นการประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติ และสามารถส่งผลงานตีพิมพ์ใน Lecture Notes in Computer Science (LNCS, 
Springer-Verlag) เป็นวารสารระดับนานาชาติในฐานข้อมูล Scopus  ในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณา
บทความเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสาร (Ph.D.Math_58_5.2_3 เอกสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICDCG2 2015) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้นิสิตท าแบบประเมินอาจารย์ในรายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์  เพ่ือน า
ผลการประเมินอาจารย์มาปรับปรุง/พัฒนาในรายวิชานี้  ซึ่งผลการประเมินอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก ไม่มี
ข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุง/พัฒนา  แต่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้
วางแผนและปรับปรุง/พัฒนาในการท าปริญญานิพนธ์ ดังนี้  
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ปีท่ี 2 ลงทะเบียน แผนการด าเนินงาน (ปรับปรุง) ก าหนดเวลา 
ภาคเรียนท่ี 1 คณ 999 ปริญญานิพนธ์  

9 หน่วยกิต  
- ค้นคว้างานวิจัยในหัวข้อวิจัยที่สนใจ 
- ได้แนวทางหัวข้อวิจัยที่สนใจ เพือ่น าเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

- ท าวิจัยในหัวข้อวิจัยที่ผ่านความเห็นชอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์ 

- ร่างบทความวิจัยอย่างน้อย 1 บทความ 

1 เดือน 
1 เดือน 

 
 

1 เดือน 
1 เดือน 

ภาคเรียนท่ี 2 คณ 999 ปริญญานิพนธ์  
9 หน่วยกิต 

- ค้นคว้างานวิจัยในหัวข้อวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยท่ีท า เพื่อตรวจสอบงานวจิัยไม่
ซ้ าซ้อนกับงานวิจัยของผู้วิจัยอื่น 

- ตรวจสอบรา่งบทความวิจัยให้สมบูรณ ์
- น าเสนอบทความวิจัยในการประชุมทาง
วิชาการในระดับชาต/ินานาชาติ 

- ส่งผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1 เดือน 
 
 

1 เดือน 
1 เดือน 

 
1 เดือน 

 
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559) 
 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 
Ph.D.Math_58_1.1_5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา มคอ. 5 
Ph.D.Math_58_1.1_6 รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 
Ph.D.Math_58_5.2_1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
Ph.D.Math_58_5.2_2 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
Ph.D.Math_58_5.2_3 เอกสารการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICDCG2 2015 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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แผนผังที่ 5.3(1) ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ปรับปรุง) 

 

 

  



     64   หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันประเมินระบบการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ    ปีการศึกษา 2557 เพ่ือน าไปปรับปรุง/พัฒนา ในปี
การศึกษา 2558 โดยได้เพ่ิมเรื่องการวิพากษ์แบบประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังแผนผังที่ 5.3(1) 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ด าเนินการตามแผนผังที่ 5.3(1) ดังนี้ 

1. ร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าแบบประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชา คณ
999 ปริญญานิพนธ์ตาม มคอ.3 (Ph.D.Math_58_1.1_4 มคอ.3)  (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558)  

2. จัดท าการวิพากษ์แบบประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
3. ให้นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อมูลในการท าแบบประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตส่งให้

หลักสูตรภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558 และ 2/2559) 

5. สรุปผลการประเมินจากการทวนสอบ เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนต่อไป 
(Ph.D.Math_58_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์) 

6. อาจารย์ผู้สอนน าแนวทางการปรับปรุงจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอนให้
ครั้งถัดไป 

 
เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้ง 2 ภาคเรียน คือ คณ999 ปริญญานิพนธ์  คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรได้จัดให้มีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการจัดท า
แบบประเมินทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในรายวิชานี้  ด้วยความร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  โดยจัดท า
แบบประเมินที่มีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่แสดงไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน หลักสูตรได้
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินที่ 3.5 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน นิสิตท าแบบประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียน จากนั้นอาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลเพ่ือรายงานต่อหลักสูตรและหลักสูตรจะพิจารณาผลการ
ประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์แล้วหาข้อสรุปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ แล้วแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนด าเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินทวนสอบผลการ เรียนรู้ในรายวิชา คณ
999 ปริญญานิพนธ์  อยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด (Ph.D.Math_58_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธิ์) 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

                                                �         

                   

                               
                             

                          
                    

                 
          

                   
  �          

                    

                  
                 

                              
    �  �            

         

 
แผนผังที่ 5.3(2) ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแผนผังที่ 5.3(2)  เพ่ือใช้
ประเมินผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบข้อสอบ การท ารายงานและการอภิปราย มีการก าหนด
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

 ในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ คณ 999 ปริญญานิพนธ์ ซึ่งในรายวิชานี้ไม่มีการสอบ 
แต่มีการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม มคอ.3 ของรายวิชานี้  นอกจากนี้ นิสิตในหลักสูตรปร.ด. ชั้นปีที่ 2 ได้
ลงทะเบียนการสอบวัดคุณสมบัติ QUA 900 qualifying examination คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดการ
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สอบวัดคุณสมบัติ 3 วิชา คือ ทฤษฎีกราฟ  พีชคณิต  และการวิเคราะห์จ านวนจริง โดยแต่งตั้งกรรมการเพ่ือจัดสอบ
วัดคุณสมบัติดังนี้ 

1. ผศ.ดร.วรานุช แขมมณี    จัดสอบวัดคุณสมบัติวิชาทฤษฎีกราฟ 

2. ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล จัดสอบวัดคุณสมบัติวิชาพีชคณิต 

3. อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้    จัดสอบวัดคุณสมบัติวิชาการวิเคราะห์จ านวนจริง 
(Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2558) 
และผลการสอบวัดคุณสมบัติของ นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี นิสิตในหลักสูตรปร.ด. ชั้นปีที่ 2 ผ่านการสอบ 
 (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559) 

 

- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  ติดตามการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.7  เป็นไปตามก าหนดเวลาน าผลเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อจะน าผลที่ได้ในการด าเนินการ มคอ.5 และ มคอ.7  มาปรับปรุงพัฒนาใน
ปีการศึกษาถัดไป  

 
- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประเมินปริญญานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. การวางแผนการลงทะเบียนตามแผนการเรียนใน มคอ.2 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การลงทะเบียน 4 ภาคเรียนๆละ 9 หน่วยกิต 
 2. การก าหนดเกณฑ์การประเมิน คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต ดังนี้ 
 
 

ผลการเรียนรู้ สัดส่วนของการประเมินผล วิธีการประเมิน 

คุณธรรม  จริยธรรม ร้อยละ 10 สังเกตพฤติกรรม 

ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ลึกซึ้งในหลักการ  ทฤษฎี  และข้อมูลเฉพาะทาง
ทฤษฎีที่เป็นแก่นในสาขาคณิตศาสตร์ 

ร้อยละ 90 การท าปริญญา
นิพนธ์ 

ทักษะทางปัญญา - สังเกตพฤติกรรม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตพฤติกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สังเกตพฤติกรรม 

  



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์      67 

 3. การวางแผนการประเมินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยทางหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่นิสิตท าวิจัยโดยพิจารณาคัดเลือกในเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และข้อบังคับของ
บัณฑิตวิทยาลัยในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ (Ph.D.Math_58_5.3_2 ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยในการสอบ
ปากเปล่าปริญญานิพนธ์)  
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_4 มคอ. 3 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 8/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2559 
Ph.D.Math_58_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2558 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 
Ph.D.Math_58_5.3_2 ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(ตัวบ่งช้ีที่ 5.4) 
 

 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสตูร  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน มสี่วนร่วมในการ
ประชุมจ านวน 7 ครั้งในปีการศึกษา 2558 เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน  

รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
(Ph.D.Math_58_1.1_3) 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เมื่อ
วันท่ี 12 มีนาคม 2556  โดยมีราย ละเอียดของ
หลักสตูร ตามแบบมคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
 

มคอ.2 
(Ph.D.Math_58_1.1_1) 

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

หลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ 
มคอ. 3 ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 1 วิชา 
และภาคเรยีนที่ 2/2558 จ านวน 1  วิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา  
 

มคอ. 3 
(Ph.D.Math_58_1.1_4) 

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

หลักสตูรได้จดัท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียนท่ี 
1/2558 จ านวน 1 วิชา และภาคเรียนท่ี 
2/2558 จ านวน 1 วิชา ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2558 ครบทุกรายวิชา  
 

มคอ. 5 
(Ph.D.Math_58_1.1_5) 

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

หลักสตูร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2558 

มคอ. 7 
(Ph.D.Math_58_1.1_6) 

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 

หลักสตูร มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 
จ านวน 2 วิชา จากท้ังหมด 2 รายวิชาที่เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2558 

สรุปผลการประเมินทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิ 
(Ph.D.Math_58_5.3_1) 



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์      69 

 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ. 7ปีท่ีแล้ว 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ของปีการศึกษา 2557  

รายงานประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
หลักสตูร 
(Ph.D.Math_58_1.1_3) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2558  

9 อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้เข้าร่วมใน
โครงการเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

โครงการเพื่อพัฒนาทาง
วิชาการของอาจารย ์
(Ph.D.Math_58_5.4_1) 

10 
 
 

บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรอื
วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

บุคลาการสนับสนุนการเรียนการสอนเข้าร่วมใน
โครงการเพื่อพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

โครงการเพื่อพัฒนาทาง
วิชาการของบุคลากร
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 
(Ph.D.Math_58_5.4_2) 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.00 

ไม่รับการประเมิน เนื่องจากหลักสตูรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูร
ปรับปรุงพ.ศ.2555) มีนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา
2557 

 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่รับการประเมิน เนื่องจากหลักสตูรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูร
ปรับปรุงพ.ศ.2555) มีนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 
2557 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 9  
จ านวนตัวบ่งชีในปนีี้ที่ด าเนินการผ่าน 9  

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี ้ 100  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Math_58_1.1_1 มคอ. 2 
Ph.D.Math_58_1.1_4 มคอ. 3 
Ph.D.Math_58_1.1_5 มคอ. 5 
Ph.D.Math_58_1.1_6 มคอ. 7 
Ph.D.Math_58_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
Ph.D.Math_58_5.4_1 โครงการเพื่อพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ 
Ph.D.Math_58_5.4_2 โครงการเพื่อพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6.1) 

ผลการด าเนินงาน 
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แผนผังที่ 6.1(1) ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตจากสรุปผลการประเมิน
แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 
2/2557 (Ph.D.Math_58_6.1_1 สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2/2557,  Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558) อยู่ในระดับมากที่สุด แต่ยังมีปัญหาในเรื่องความสะอาดของห้องเรียน 
และเครื่องพิมพ์ที่ห้อง 19-0902 เริ่มมีปัญหาในการพิมพ์งานเมื่อมีการสั่งพิมพ์งานติดต่อกันหลายหน้า 
จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และลงความเห็นว่า 

1. ควรให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในโครงการ 5ส กับภาควิชาคณิตศาสตร์ และให้นิสิตประสานงานกับหัวหน้า
แม่บ้าน เรื่องตารางเวลาการเข้ามาท าความสะอาดห้องเรียน และห้องท างานวิจัยของนิสิต 

2. ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
 จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการเสนอจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่องในปีงบประมาณ2558 ต่อ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากภาควิชาคณิตศาสตร์ จากนั้นกรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการฝ่าย
แผนคณะวิทยาศาสตร์ได้จัดท าแผนงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้รับการ
อนุมัติในการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 1 เครื่องในงบประมาณ 2558 (Ph.D.Math_58_6.1_2 บันทึกข้อความด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง) 

 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ห้องเรียน และห้องท างานวิจัยของนิสิต คือ ห้อง 19-0902 ตึก 19 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องและเครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 
3. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล และติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิต 
4. การเรียนการสอนของรายวิชาผ่านระบบ e-Learning (ATutor) ในวิชาที่เปิดสอน 
5. ตรวจสอบหนังสือในส านักหอสมุดกลางส าหรับหนังสือที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอน   
6. วางแผนและจัดซื้อเครื่องพิมพ์1 เครื่องในงบประมาณ 2558 ของบัณฑิตศึกษา เนื่องจากปัญหาในการ

พิมพ์งานเมื่อมีการสั่งพิมพ์งานติดต่อกันหลายหน้า 
 7. วางแผนจัดซื้อเครื่องฉายสามมิติ 1 เครื่องในงบประมาณ 2559 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการ

น าเสนองานวิจัย (Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559) 
 
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) (Ph.D.Math_58_6.1_3 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการ
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สอนและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) , Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ครั้งที่ 4/2559, Ph.D.Math_58_6.1_4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการ
เรียนการสอน) อยู่ในระดับดี แต่ยังมีปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนของเครื่องโปรเจคเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียน
การสอนและการน าเสนองานวิจัย 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_58_6.1_1 สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2/2557 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 
Ph.D.Math_58_6.1_2 บันทึกข้อความด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ครั้งที่ 1/2559 
Ph.D.Math_58_6.1_3 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004(ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้) 
Ph.D.Math_58_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่  4/2559 
Ph.D.Math_58_6.1_4 สรุปผลประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการ

เรียนการสอน) 
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หมวดที่ 5  
แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 

- เชิญอาจารย์พิเศษมา

บรรยาย ให้ความรู้

เกี่ยวกับแนวโน้มของ

หัวข้อวิจัยทางด้าน

คณิตศาสตร์ 

กรกฎาคม 2559 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์) ได้จัด โครงการ

ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เกณฑ์

การพิจารณาคุณภาพของวารสารและ

ส านักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทาง

คณิตศาสตร์” ในวันที่ 29 เมษายน 2559 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

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

ไม่มีข้อเสนอแนะ 

 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

ปรับเปลี่ยนค าอธิบายรายวิชาให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2559 

 

แผนการด าเนนิการ วันสิ้นสุดการ 

ด าเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

- เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายเรื่อง เทคนิคการเขียน
งานวิจัยให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารในระดับนานาชาติ 

 กรกฎาคม 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีต าแหน่งทางวิชาการน้อย ควรเร่งผลักดันและหามาตรการส่งเสริมให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีเพียงบางท่านไม่ครบทุกคน 
3.  ควรหามาตรการเร่งด่วนในการให้ได้มาถึงจ านวนนิสิตแรกเข้า 

 

 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อคิดเห็นจากผู้ประเมินไปด าเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

 

 

3. การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือวางแผนใน

การปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังนี้ 
 

ตารางสรุปผลของแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.91 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3 3.67 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.80 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก

องค์ประกอบ 
3.86 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
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) 

- 4.00 ดี 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน    3.86 ดี 
 

 

  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 2 - องค์ประกอบท่ี 6 (เขียนแยกเป็นรายองค์ประกอบ) 
 
องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
นิสิตมีศักยภาพสูง สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

หลักสูตรควรส่งเสริม สนับสนุนให้นิสิตได้น าเสนอผลงาน
วิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการ
เสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 



     78   หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 
จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นิสิต 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
แม้ว่าจะเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพสูงแต่ยังมีผู้สมัครเข้า
มาศึกษาน้อย 

ควรหามาตรการเร่งด่วนในการได้มาซึ่งผู้เข้าศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการน าเสนอใน
ระดับนานาชาติ 

ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงาน
วิชาการมากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
แม้หลักสูตรจะไม่มีนิสิตเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2558 
แต่หลักสูตรก็ได้มีการวางแผนและปรับปรุงสาระรายวิชา
เพ่ือเตรียมไว้ในปีการศึกษาถัดไป 

ในปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรควรน าแผนที่ได้ปรับปรุงไว้ไป
ปฏิบัติให้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 

 
องค์ประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น/จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่พร้อมและเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 

ควรเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดหาวารสาร ต ารา ฐานข้อมูล
เฉพาะทาง (คณิตศาสตร์ขั้นสูง) ที่จะช่วยให้นิสิตได้ศึกษา
ค้นคว้าอย่างสะดวก 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
- - 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร............................................................................................... และ 

หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลักสูตรในสาขาเดียวกัน 
 

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

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

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

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 1 : ผศ.วรานุช  แขมมณี 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 2: อ.จิตตินาถ  รัตนมุง                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 3: อ.เสริมศรี  ไทยแท้                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 4: ผศ.เรืองวรินท์  อินทรวงษ์  สราญรักษ์สกุล                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ 5: อ.ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์      81 

ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จ านวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จ านวนนิสิต
ที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จ านวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

QUA900 1/2558 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
MA999 1/2558 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 
MA999 2/2558 - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ

ผิดปกติ 
การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่
ด าเนินการ 

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  1/2558 นิสิตได้สอบผ่าน END900 การ
สอบภาษาต่างประเทศ ในภาค
การศึกษา 1/2557 

 

MA711 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชั่น 1/2558 นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบ 12 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตร
ก าหนดในภาคการศึกษา 2/2557 
 

 
MA712 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น 1/2558  
MA713 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง 1/2558  
MA714 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 1/2558  
MA715 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง 1/2558  
MA716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 1/2558  
MA717 ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น 1/2558  
MA718 ผลเชลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ 

1/2558  
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่
ด าเนินการ 

MA719 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ 

1/2558  

MA721 พีชคณิตแนวใหม่ 1/2558  
MA722 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 1/2558  
MA723 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต 1/2558  
MA724 ทฤษฎีริงและมอดูล 1/2558  
MA725 ทฤษฎีริงไม่สลับที่ 1/2558  
MA726 พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี 1/2558  
MA727 ทฤษฎีแลตทิช 1/2558  
MA731 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 1/2558  
MA751 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง 1/2558  
MA752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดการข้ันสูง 1/2558  
MA761 ทอพอโลยี 1/2558  
MA771 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1/2558  
MA772 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิจัยด าเนินการ 1/2558  
MA773 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1/2558  
MA774 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1/2558  
MA775 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด 1/2558  
MA776 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแค
สติก 

1/2558  

MA777 คณิตศาสตร์การเงิน 1/2558  
MA791 การศึกษารายบุคคลทางวิชา
คณิตศาสตร์ 

1/2558  

MA792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 1/2558  
MA793 สัมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1  1/2558  
MA794 สัมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 2 1/2558  
ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  1/2558 ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมี

แผนให้นิสิตลงทะเบียน ORD936 
สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

 

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  2/2558 นิสิตได้สอบผ่าน END900 การ
สอบภาษาต่างประเทศ ในภาค
การศึกษา 1/2557 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่
ด าเนินการ 

MA711 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 2/2558 นิสิตได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ครบ 12 หน่วยกิต ตามที่หลักสูตร
ก าหนดในภาคการศึกษา 2/2557 
 

 
MA712 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น 2/2558  
MA713 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง 2/2558  
MA714 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 2/2558  
MA715 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง 2/2558  
MA716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 2/2558  
MA717 ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น 2/2558  
MA718 ผลเชลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ 

2/2558  

MA719 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ 

2/2558  

MA721 พีชคณิตแนวใหม่ 2/2558  
MA722 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 2/2558  
MA723 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต 2/2558  
MA724 ทฤษฎีริงและมอดูล 2/2558  
MA725 ทฤษฎีริงไม่สลับที่ 2/2558  
MA726 พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี 2/2558  
MA727 ทฤษฎีแลตทิช 2/2558  
MA731 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 2/2558  
MA751 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง 2/2558  
MA752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดการข้ันสูง 2/2558  
MA761 ทอพอโลยี 2/2558  
MA771 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2/2558  
MA772 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิจัยด าเนินการ 2/2558  
MA773 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2/2558  
MA774 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2/2558  
MA775 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด 2/2558  
MA776 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแค
สติก 

2/2558  

MA777 คณิตศาสตร์การเงิน 2/2558  
MA791 การศึกษารายบุคคลทางวิชา
คณิตศาสตร์ 

2/2558  
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่
ด าเนินการ 

MA792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 2/2558  
MA793 สัมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1  2/2558  
MA794 สัมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 2 2/2558  
ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  2/2558 ในภาคการศึกษา 1/2559 

หลักสูตรมีแผนให้นิสิตลงทะเบียน 
ORD936 สอบปริญญานิพนธ์/สาร
นิพนธ์ 

 

QUA900 การสอบวัดคุณสมบัติ 2/2558 นิสิตได้สอบผ่าน QUA900 การ
สอบวัดคุณสมบัติในภาคการศึกษา 
1/2558 

 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 



หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์      85 

คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนิสิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

QUA900 การสอบวัดคุณสมบัติ 1/2558   - 
MA999 ปริญญานิพนธ์    2/2558   - 
MA999 ปริญญานิพนธ์    2/2558   - 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

รายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ (การประเมิน ปค003) ของนิสิตทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  
รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (การประเมิน ปค004) ของนิสิตทุกหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  

 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล

ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิผล - 
ความรู้ มีประสิทธิผล - 
ทักษะทางปัญญา มีประสิทธิผล เน้นการอภิปรายมากข้ึน เพ่ือฝึกให้

รู้จักการคิดวิเคราะห์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและ
ความรับผิดชอบ 

มีประสิทธิผล - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีประสิทธิผล - 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1 จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา  1 คน   
2 จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการประเมินทั้งหมด  1 คน   
3 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จาการประเมินบณัฑติ  4.82 คะแนน   
4 ร้อยละของบณัฑิตทีไ่ด้รับการประเมิน  100 ร้อยละ   

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

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

วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 
  ช้ิน   

12 จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ(0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

17 จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่ม
ที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาโท) 
21 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

22 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   

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

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกท้ังหมด 0  คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาต ิ(0.20) 
 ช้ิน   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาต ิ(0.40) 

 ช้ิน   

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

 ช้ิน   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร (0.40)  ช้ิน   
33 บทความวิจัยที่ตพีิมพใ์นวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)     
34 บทความวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็น

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิตามประกาศ 
ก.พ.อ.(0.80) 

 ช้ิน   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  ช้ิน   
36 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล

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

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ช้ิน   
38 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  1  น้ าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
 ช้ิน   

40 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรใ่นระดับสถาบัน (0.40)  ช้ิน   
41 งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพรร่ะดับชาต ิ(0.60)  ช้ิน   
42 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ช้ิน   
43 งานสรา้งสรรค์ทีไ่ดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน / นานาชาติ(1.00)  ช้ิน   
44 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  1  น้ าหนัก   
45 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค ์  1  น้ าหนัก   

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 



     88   หลักสตูรปรชัญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
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46 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก  5 คน   
47 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  100 ร้อยละ   
49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเตม็ 

5 คะแนน 
 5 คะแนน   

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

5 คะแนน 
2 คะแนน   

 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 ช้ิน   

54 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

  ช้ิน   

55 จ านวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณท์ี่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

56 จ านวนบทความวิชาการฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ  (0.40) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

ที่ 2 (0.60) 
  ช้ิน   

60 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

  ช้ิน   
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ล าดับ รายการ ผลการด าเนินงาน หน่วย หมายเหตุ 

64 จ านวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

65 จ านวนบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

  ช้ิน   

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

 5 ช้ิน   

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

  ช้ิน   

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

(1.00) 
  ช้ิน   

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

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
  ช้ิน   

75 จ านวนหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

  ช้ิน   

76 ผลรวมค่าน้ าหนักผลงานวิชาการ  5 น้ าหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพรสู่่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

  ช้ิน   

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
84 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ
 4 ช้ิน   

85 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน   
86 จ านวนบทความที่ไดร้ับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  0.80 ช้ิน/คน   
87 คะแนนเฉลีย่ของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑติใหม่ที่มีต่อ

คุณภาพหลักสตูร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
1.60 คะแนน  

 


