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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

              หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มี
ผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี (3.44 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (12 
ตัวบ่งช้ี)  

มีจํานวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2)  
มีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบที่ 3, 4)  
และมีจํานวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบที่ 5, 6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก (1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 4 3.43 ระดับคุณภาพดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 5 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.44 ระดับคุณภาพดี (12 ตัวบ่งชี้) 

 
โดยมีประเด็นเร่งด่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง ดังนี้ 

1. หลักสูตรควรมีมาตรการเร่งด่วนหรือวิธีการที่จะได้จํานวนนิสิตแรกเขา้ให้เป็นไปตามแผน
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คํานํา 

 
รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒฉบับน้ี เป็นผลจากการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานตามระเบียบสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จากการจัดทํารายงานผลการประเมินตนเองทําให้ทราบถึงจุดเด่น  จุดที่
ต้องพัฒนาในการปฏิบัติงานเพ่ือปรับปรุงให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพครั้งน้ี ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรต่อไปด้วยวงจร
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร. วรานุช แขมมณี) 
 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

        วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
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สารบัญ 
 

บทสรุปผูบ้ริหาร  
คํานาํ  
สารบัญ  
 หน้า 
หมวดที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 5 
    ช่ือหลักสูตร-รหัสหลักสูตร-วัตถุประสงค์หลักสูตร 5 
    รายช่ืออาจารย์ประจําหลักสูตร 5 
    ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 5 
หมวดที่ 2 บัณฑิตและนสิติ 10 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 
    ตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผูส้ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ 
                     ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

10 

    ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับนิสิต 11 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสติ 22 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 32 
หมวดที่ 3 อาจารย์ 31 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 35 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร 48 
    ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร 51 
หมวดที่ 4 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (การบริหารหลักสูตร) 52 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร 52 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 66 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.3 การประเมนิผู้เรียน 74 
    ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 79 
    ตัวบ่งช้ีที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 82 
หมวดที่ 5 แผนการดําเนนิการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 85 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเหน็ และขอ้เสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 86 
สรุปผลการประเมินและทศิทางการพฒันา 87 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 93 
ภาคผนวก 95 
    ภาคผนวก 1 ข้อมลูสรุปรายวิชาของหลักสูตร 96 
    ภาคผนวก 2 common dataset 101 
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หมวดที่ 1  

การกํากับมาตรฐาน 

 
ชื่อหลักสูตร 

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

 ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

รหัสหลักสูตร  
 25480091108823 
 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. เป็นผู้นําทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

2. เป็นผู้นําทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆท่ีต้องใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระดับสูง 

3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือนําไปใช้ใน
การจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เก่ียวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร (ข้อมูลปจัจุบัน) 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

สาขาวิชา 
1 *รศ.วรานุช แขมมณ ี วท.บ.(คณิตศาสตร์) 2538,  

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

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

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ) 

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

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

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

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

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
รายชื่อและคณุสมบัติอาจารย์ผูส้อน  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 ศ.ณรงค์ ป้ันน่ิม     

2 รศ.วรานุช   แขมมณี     

3 ผศ.เรืองวรินท์  อินทรวงษ์  สราญรักษส์กุล     

4 อ.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม     

5 อ.นิสรา สิรสุนทร     

 
คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์หลัก  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 5) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () 
มีประสบการณ์
ด้านการสอน 

() 

มีประสบการณ์
ด้านการวิจัย 

() 
(ไม่เป็นส่วนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธ)์ 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.วรานุช    แขมมณ ี     
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คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์ร่วม  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 6) 
 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์) ไม่มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม 
 
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบปริญญานพินธ ์ 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 7) 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุตําแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ () มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัย () 

(ไม่เป็นส่วนหนึ่งของ
ปริญญานิพนธ์) 

ป.โท ป.เอก 

1 รศ.จริยา อุ่ยยะเสถียร    

2 รศ.วรานุช    แขมมณ ี    

3 อ.เสริมศรี ไทยแท ้    

4 อ.ชิรา ลําดวนหอม    

 
การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานของผูส้ําเร็จการศึกษา  
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 8) 

ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์)  มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกรวม 1 คน 
 

 
ลําดับ รหัสนิสิต ชื่อ-นามสกุล 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร ่
(ชื่อเรื่อง/ชื่อวารสาร/ฉบับที/่วันเดือนปีที่ตีพิมพ์) 

 
1 57199120018 น.ส. สุภาภรณ์ สดวกดี Gamma -Labeling of a Cycle with One Chord. 

Discrete and Computational Geometry and 
Graphs, Lecture Notes in Computer Science. 9943 
(2016) 155-166. 

   Gamma -Max Labelings of Graphs with Exterior Major 
Vertices ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Ars 
Combinatoria 
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ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานพินธ์และการคน้คว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 9) 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ทําหน้าที่ควบคุมและให้คําแนะนําการทํางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ของนิสิตให้
เป็นระบบ  สามารถดําเนินการทําวิจัยและเผยแพร่ผลงานได้ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์แต่ละคนดูแลนิสิตไม่เกิน 
5 คน 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ทีป่รกึษา) 

 
รายชื่อนิสิต 

ปริญญา
นิพนธ ์

ค้นคว้า
อิสระ 

ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ ์
หรือเผยแพร ่

 () () 

1 รศ.ดร.วรานุช  แขมมณี น.ส. สุภาภรณ์ สดวกดี   Gamma -Labeling of a Cycle with 
One Chord. Discrete and 
Computational Geometry and 
Graphs, Lecture Notes in Computer 
Science. 9943 (2016) 155-166. 

     Gamma -Max Labelings of Graphs 
with Exterior Major Vertices ได้รับ
การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ 
Ars Combinatoria  

 

อาจารย์ทีป่รึกษาปริญญานพินธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 10) 
 

อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี 

ลําดับ 
ชื่อ-นามสกุล 

(อาจารย์ทีป่รกึษา) 
ชื่อผลงานวิจัย (รอบ 5 ปี 2012-2016) 

(ชื่อเรื่อง/ชื่อวารสาร/ฉบับที/่วันเดือนปีที่ตีพิมพ์) 

1 รศ.ดร.วรานุช  แขมมณ ี 1. Extremal Values for a Gamma -Labeling of a Cycle with a 
Triangle. Utilitas Mathematica. 92 (2013) 167-185.  

2. On Gamma -Labelings of Graphs. Utilitas Mathematica.  98 
(2015) 33-42.  

3. The Gamma -Spectrum of Cycle with One Chord.  
International Journal of Pure and Applied Mathematics. 
105(4) (2015) 835-852 

4. On Planarity of 3-Jump Graphs.  International Journal of 
Pure and Applied Mathematics. 108(2) (2016) 451-466.  

5. Gamma -Labeling of a Cycle with One Chord.  Discrete and 
Computational Geometry and Graphs, Lecture Notes in 
Computer Science. 9943 (2016) 155-166.  
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีกํ่าหนด (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 11) 

o เริ่มใช้หลักสูตรภาคการศึกษาที่ 1/2556 

o ประเมินหลักสตูรตามดัชนีทุก 5  ปี 

o ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรปี 2560 

- คาดว่าจะผ่านสภาวิชาการ          เดือนกันยายน  พ.ศ. 2560 

- คาดว่าจะผ่านสภามหาวิทยาลัย    เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 
 

 
ผลการดําเนนิงานตามตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

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

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 ฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ และแบบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ.08 

Ph.D.Math_59_1.1_2 ข้อมูลบุคลากรอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 
Ph.D.Math_59_1.1_5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5 
Ph.D.Math_59_1.1_6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 
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หมวดที่ 2 
บัณฑติและนิสิต 

 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1)       

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่มีบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2558 จึงขอไม่
ประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 
ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดบัปรญิญาเอกท่ีได้รับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่  
(ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอกรวม 1 คน และมีผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่รวม 1 ช้ิน 
โดยมีผลรวมถ่วงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ร้อยละ 
100 คิดเป็นผลคะแนนที่ได้ 5 คะแนน 

 

ลําดับ 

 
ชื่อ – นามสกุล 

นิสิตหรือผู้สําเร็จป.เอก 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 นางสาวสุภาภรณ์  สดวกดี Gamma -Labeling of a Cycle with One Chord. 
Khemmani, V., Saduakdee, S. Discrete and 
Computational Geometry and Graphs, Lecture Notes 
in Computer Science. 9943 (2016) 155-166.  
(งานวิจัยน้ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ) 

1 

 

ผลรวมค่าถ่วงนํ้าหนัก 1 
คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_2.2_1 งานวิจัยเรื่อง Gamma -Labeling of a Cycle with One Chord. Khemmani, 

V., Saduakdee, S. Discrete and Computational Geometry and Graphs, 
Lecture Notes in Computer Science. 9943 (2016) 155-166.  
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การรับนิสติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1) 
- การรับนสิิต    

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีระบบการรับสมัครนิสิต
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 โดยผู้เข้า
ศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่อไปน้ี 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 
ข้อที่ 17 

 ผู้เข้าศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาคณิตศาสตร์   คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิต
ศาสตรศึกษา หรือสาขาอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้ศึกษาระบบและกลไก

ในการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2558 พบว่าภายใต้ระบบและกลไกดังกล่าวยังทําให้มีผู้สมัครและผ่านการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อมีจํานวนน้อย ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปรับปรุงระบบและกลไกในการรับนิสิต
ประจําปีการศึกษา 2558 ให้เป็นไปตามระบบและกลไกในการรับนิสิตประจําปีการศึกษา 2559 ดังแสดงในแผนผังที่ 
3.1(1)  นอกจากน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิตจากรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ .7) ประจําปีการศึกษา 2558 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  เปิดรับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) ประจําปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย  

2.  ถ้าในรอบที่เปิดรับสมัคร จํานวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ได้ตามท่ีกําหนดในแผนรับ ให้มีการเปิดรับ
สมัครสอบคัดเลือกรอบถัดไปตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร  

3.  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น โดยได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร)  ดังต่อไปน้ี  

3.1 งานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 (Ph.D.Math_59_3.1_1 รูปการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในงานนิทรรศการ แนะแนว
การศึกษาต่อ ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) 

3.2 โครงการสัมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ณ ช้ัน 1 
อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2558 (Ph.D.Math_59_3.1_2 
เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการสัมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมของจังหวัดนครนายกและ
จังหวัดสระแก้ว ณ ช้ัน 1 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี) 
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4.  ปรับปรุงรายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ดังน้ี  
               4.1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis  และ Graph Theory  

     4.2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดยผู้สมัครเลือกทํา 
      เพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ต่อไป   

     4.3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  
     4.4. ให้ผู้สมัครนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
     4.5. สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขียน 
 

จากแผนผังที่ 3.1(1)  ระบบและกลไกการรับนิสิต และข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับ
นิสิตข้างต้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีการ
ดําเนินงานการรับนิสิต ตามรายละเอียดในต่อไปน้ี 
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แผนผังที ่3.1(1)  ระบบและกลไกการรับนิสิต 

 
1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อกําหนดเป้าหมาย จํานวนการรับนิสิตและคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์
สมัครเข้าศึกษาตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  
และมคอ. 2   
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันกําหนดจํานวนการรับนิสิต โดยคํานึงถึงสัดส่วนของจํานวน
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต่อจํานวนนิสิต และแผนการรับนิสิตในมคอ.2 (Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียด
ของหลักสูตร มคอ. 2)  โดยกําหนดแผนรับนิสิตใหม่ทั้งสิ้น 5 คน 
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  2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือกําหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิสมัครเข้าศึกษา โดย
พิจารณาจากข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 และมคอ.2  
 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาที่จะสอบคัดเลือก และให้นําเสนอ
กรอบแนวคิดโครงการวิจัยในการสอบคัดเลือก 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันกําหนดปรับปรุงรายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) ดังน้ี 

1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis และ Graph Theory  

2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดยผู้สมัครเลือกทําเพียง 
1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ต่อไป  

3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  

4. ให้ผู้สมัครนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัยที่สนใจ 

5. สอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขยีน 

 
3. ดําเนินการเพื่อประกาศรับสมัคร และคัดกรองผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเพ่ือศึกษาต่อ 
ผลการดําเนินงาน 
  1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมและเสนอผลสรุปการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เก่ียวกับการรับนิสิตใหม่ ถึงบัณฑิตวิทยาลัย (Ph.D.Math_59_1.1_3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) 
  2. หลักสูตรขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิตเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ประจําปีการศึกษา 2559 (Ph.D.Math_59_1.1_3  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร, Ph.D.Math_59_3.1_3 แบบเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559) 
 3. บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรับสมัครผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษา พร้อมเกณฑ์คุณสมบัติที่หลักสูตรกําหนด ประจําปี
การศึกษา 2559 โดยมีการเปิดรอบรับสมัครทั้งหมดคือ  

- ภาคต้น (รอบที่ 1) (Ph.D.Math_59_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2559) 

- ภาคต้น (รอบที่ 2) (Ph.D.Math_59_3.1_5 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 2) ประจําปีการศึกษา 2559) 

- ภาคต้น (รอบที่ 3 (Ph.D.Math_59_3.1_6 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 3) ประจําปีการศึกษา 2559) 
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- ภาคปลาย (รอบท่ี 1) (Ph.D.Math_59_3.1_7 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2559) 

- ภาคปลาย (รอบท่ี 2) (Ph.D.Math_59_3.1_8 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบที่ 2) ประจําปีการศึกษา 2559) 
 
4. คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกดําเนินการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยมี
รายละเอียดจํานวนผู้สมัคร (Ph.D.Math_59_3.1_9 รายงานสถิติสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 2559) และจํานวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ แสดงในตารางดังน้ี 
 
ภาคการศึกษาที่เปิดรบัสมัคร จํานวนผูส้มัครทั้งหมด (คน) จํานวนผูส้มัครที่ผ่านเกณฑ์(คน) 

ภาคต้น (รอบที่ 1) 0 0 
ภาคต้น (รอบที่ 2) 1 1 
ภาคต้น (รอบที่ 3) 0 0 

ภาคปลาย (รอบที่ 1) 2 2 
ภาคปลาย (รอบที่ 2) 0 0 

 
4. ดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการผู้สมัครที่ผ่านการคัดกรอง 
ผลการดําเนินงาน 

1. คณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกประชุมเพ่ือพิจารณาข้อสอบและกําหนดเกณฑ์การทดสอบข้อเขียน
ในวิชาพ้ืนฐานและความถนัดเชิงลึกในรายวิชาวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory  ประจําปีการศึกษา 
2559 โดยจะดําเนินการทุกคร้ังตามรอบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครซึ่งประกอบด้วยภาคต้น (รอบที่ 1, รอบที่ 2, 
รอบที่ 3)  และภาคปลาย (รอบที่ 1, รอบที่ 2)  (Ph.D.Math_59_1.1_3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร) 

2. ในกรณีที่มีผู้สมัครผ่านการคัดกรอง คณะกรรมการดําเนินการสอบจะดําเนินการสอบข้อเขียนและสอบ
สัมภาษณ์ทางวิชาการ 

 
5. ดําเนินการส่งรายชื่อผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือก กลับไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ทางวิชาการของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)   ในปีการศึกษา 2559 เป็นดังน้ี 
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ภาคการศึกษาที่เปิดรบัสมัคร จํานวนผูส้มัครที่สอบผ่านการคัดเลือก (คน) 
ภาคต้น (รอบที่ 1) 0 
ภาคต้น (รอบที่ 2) 1 
ภาคต้น (รอบที่ 3) 0 

ภาคปลาย (รอบที่ 1) 1 
ภาคปลาย (รอบที่ 2) 0 

 
โดยบัณฑิตวิทยาลัยได้ดําเนินประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้าศึกษาต่อไป 
 
6. ประเมินผลท่ีได้จากการดําเนินการรับนิสิต ได้แก่ จํานวนผู้สมัครและจํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดหรือไม่ รวมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงกลไกการรับนิสิตในปีการศึกษาถัดไป 
ผลการดําเนินงาน 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบจํานวนผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ประจําปีการศึกษา 2559 และจํานวนรับนิสิตตาม
แผนในมคอ. 2  พบว่า ปีการศึกษา 2559มีผู้สมัครที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ภาคเรียนที่ 1 จํานวน 1 คน  และภาคเรียนที่ 2  จํานวน 1 
คน  ซึ่งยังคงไม่ตรงตามจํานวนรับนิสิตตามแผนในมคอ. 2 แต่มีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558   

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันสรุปปัญหาในระบบและกลไกการรับนิสิต ถึงสาเหตุของจํานวนรับ
นิสิตน้อยกว่าแผนการรับนิสิตในมคอ. 2 พบว่าระบบและกลไกการรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 มีประสิทธิภาพดี โดย
ประเมินจากจํานวนผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ในปีการศึกษา 2559 ที่มีจํานวนมากข้ึน แต่การดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่
ดําเนินการอยู่น้ันอาจจะยังไม่เพียงพอ ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรมากย่ิงขึ้น (Ph.D.Math_59_1.1_3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
  
7. เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิต 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตปีการศึกษา 2560 
โดยใช้แนวทางจากปัญหาที่วิเคราะห์ได้ข้างต้นและยังคงใช้แนวทางเดิมที่มีประสิทธิภาพแล้ว (Ph.D.Math_59_1.1_3  
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) มีรายละเอียดดังน้ี 
 1.  ให้เปิดรับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ประจําปีการศึกษา 2560 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย   
 2.  ถ้าในรอบที่เปิดรับสมัคร จํานวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ได้ตามท่ีกําหนดในแผนรับ ควรให้มีการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบถัดไปตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร  

 3.  เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น 
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 4.  รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือกภาคต้นปีการศึกษา 2560 ให้คงตามเดิมที่ใช้ในปีการศึกษา 2559 คือ 
  4.1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis  และ Graph Theory  

  4.2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดย
 ผู้สมัครเลือกทําเพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ต่อไป   

  4.3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  

         4.4. ให้ผู้สมัครนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัย 

         4.5. สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขียน 
5. เน่ืองจากในการเปิดรับนิสิตภาคต้นของปีการศึกษา 2560 ไม่ได้เป็นไปตามแผนการรับนิสิตทางคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรได้หาแนวทางการแก้ปัญหา โดยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการสอบ
คัดเลือกนิสิต ปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย ในเรื่องรายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก (Ph.D.Math_59_1.1_ 3
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ดังน้ี 

5.1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดยผู้สมัครเลือกทํา
เพียง 2 วิชาเท่าน้ัน 

5.2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดยผู้สมัคร
เลือกทําเพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ต่อไป  

5.3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  
5.4. ให้ผู้สมัครนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัยที่สนใจ 
5.5. สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขียน 

 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพ่ิมเติม (ตามข้อเสนอแนะแนว

ทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) ปีการศึกษา 2559) โดยได้ดําเนินเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  (Ph.D.Math_59_1.1_3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร)   ดังน้ี  

1. ทาง Facebook ของคณะวิทยาศาสตร์ (Ph.D.Math_59_3.1_10 เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร์) 

2. ทางเว็บไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ (Ph.D.Math_59_3.1_11 เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทาง

เว็บไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์) 
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- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนและกําหนดระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมสําหรับเข้า
ศึกษาต่อของนิสิตใหม่เป็นแนวทางปฏิบัติไว้ดังแผนผังที่ 3.1(2)  
 

 
 

แผนผังที ่3.1(2)  ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ได้
ดําเนินการเตรียมความพร้อมสําหรับเข้าศึกษาต่อสําหรับนิสิตใหม่ตามระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
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1.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษาและกําหนดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 ในภาคเรียนที่ 1  มีนิสิตใหม่เข้าศึกษาจํานวน 1 คน คือนายธรณินทร์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  เป็นผู้ที่
ได้รับทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ระดับปริญญาโท-เอก จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และมี
ความพร้อมด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ประชุม
กําหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิต มุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกใช้โปรแกรมที่ใช้ในการทํางานวิจัย ซึ่ง
เห็นชอบให้ ผศ.ดร.เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชาทางด้าน Algebra (ซึ่งตรงกับสาขาที่นิสิตได้
เลือกสอบในรายวิชาความถนัดเชิงลึก) ทําหน้าที่ให้คําแนะนําและดูแลนิสิตในการฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม LaTex เพ่ือ
พิมพ์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ (Ph.D.Math_59_1.1_3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ดังน้ี 
 1. ให้นิสิตฝึกเขียนโปรแกรม LaTex จากTemplate ที่อาจารย์จัดเตรียมไว้ (Ph.D.Math_59_3.1_12   
หลักฐาน template ของเอกสารประกอบการสอน) 
 2. ให้นิสิตส่งงานพิมพ์ให้อาจารย์ตรวจสอบความถูกต้อง และดําเนินการแก้ไขให้เหมาะสม
(Ph.D.Math_59_3.1_13   เอกสารงานพิมพ์ของนายธรณินทร)์ 
 ในภาคเรียนที่ 2  มีนิสิตใหม่เข้าศึกษาจํานวน 1 คน คือนายศุภโชค  อิสริยปาลกุล อาจารย์ประจําสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ซึ่งขอลาศึกษาต่อในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและเป็นผู้ที่มีความ
พร้อมด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี แต่ยังไม่มีความพร้อมทางด้านภาษาอังกฤษ กล่าวคือนายศุภโชค  อิสริ
ยปาลกุล ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อแบบมีเง่ือนไขของการผ่านเกณฑ์ทางด้านภาษาอังกฤษตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การทําวิจัยที่นิสิตจะต้องศึกษาข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติและสามารถผลิตงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน  ซึ่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่นิสิตจะใช้ในงานวิจัยมาก
ที่สุด  ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมกําหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่นิสิต โดย
เห็นชอบให้ รศ.ดร.วรานุช แขมมณี  ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา Graph Theory (ซึ่งตรงกับสาขาที่นิสิตได้เลือกสอบใน
รายวิชาความถนัดเชิงลึก) เป็นผู้ดําเนินการมอบหมายงานให้นิสิตดังต่อไปน้ี (Ph.D.Math_59_1.1_3   รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 1. ให้นิสิตฝึกภาษาอังกฤษและฝึกเขียนโปรแกรม LaTex จากฟอร์มของ LaTex Thai journal of  
Mathematics (Ph.D.Math_59_3.1_14   หลักฐาน template ของ Thai journal of  Mathematics) ควบคู่กัน
ไป 

2. ให้นิสิตฝึกแปลงานวิจัยจากต้นฉบับภาษาไทย (Ph.D.Math_59_3.1_15   ต้นฉบับงานวิจัยภาษาไทย)   
เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมนําสง่อาจารย์ (Ph.D.Math_59_3.1_16   หลักฐานงานแปลของนายศุภโชค)   

3. อาจารย์แก้ไขงานที่นิสิตส่ง (Ph.D.Math_59_3.1_17   งานแปลของนายศุภโชคที่ถูกแก้ไข)   
4. นิสิตแก้ไขเอกสารตามคําแนะนําอาจารย์ แล้วส่งให้อาจารย์ตรวจอีกคร้ัง (Ph.D.Math_59_3.1_18  งาน

แปลของนายศุภโชคที่สมบูรณ์)   
 



หน้า 20   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมทางการเรียน
ของนิสิต  
ผลการดําเนินงาน 
 ผศ.ดร.เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล ได้รายงานความก้าวหน้าของนิสิตภายหลังจากการเข้าร่วมเตรียมความ
พร้อมของนิสิตต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่านิสิตมีการพัฒนาทักษะการพิมพ์โดยใช้โปรแกรม LaTex 
เป็นอย่างดี และรศ.ดร.วรานุช แขมมณี  ได้รายงานความก้าวหน้าของนิสิตภายหลังจากการเข้าร่วมเตรียมความพร้อม
ของนิสิตต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรว่านิสิตมีการพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรับการเขียน
งานวิจัยดีขึ้น (Ph.D.Math_59_1.1_3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  
 
3.  นิสิตประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
ผลการดําเนินงาน 
 ผลจากแบบประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อของนิสิตมีค่าเฉลี่ยคือ 4.79และนิสิตมี
ข้อเสนอแนะให้หลักสูตรดําเนินการจัดการอบบรมการใช้โปรแกรม LaTex เพ่ิมเติมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
เน่ืองจากนิสิตยังมีความชํานาญไม่มากพอในการใช้คําสั่งต่าง ๆ ของโปรแกรม LaTex (Ph.D.Math_59_3.1_19   
สรุปผลแบบประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) 
 
4.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อปรับปรุง/แก้ไขกระบวนการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้า
ศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการเตรียมความพร้อมของนิสิต
ก่อนเข้าศึกษา โดยเพ่ิมขั้นตอนการสํารวจความต้องการของนิสิตต่อกิจกรรมเพ่ือการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ต่อ และให้คงกระบวนการเตรียมความพร้อมส่วนอ่ืน ๆ ที่ได้ดําเนินการมาแล้วเช่นเดิม (Ph.D.Math_59_1.1_3   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) นอกจากน้ีจากข้อเสนอแนะของนิสิตในส่วนการจัดการอบบรมการ
ใช้โปรแกรม LaTex เพ่ิมเติม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้จัดโครงการการเขียนโปรแกรม LaTex เพ่ือการ
ผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพระดับสากล ซึ่งจะดําเนินการในปีการศึกษา 2560 (Ph.D.Math_59_1.1_3   
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหสัเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_3.1_1 รูปการประชาสัมพันธ์หลักสตูรในงานนิทรรศการ แนะแนวการศึกษาต่อ ณ ลาน

เอนกประสงค์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี) 
Ph.D.Math_59_3.1_2 เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในโครงการสัมนาบริการวิชาการแก่ชุมชนและ

สังคมของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว ณ ช้ัน 1 อาคารนวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี 

Ph.D.Math_59_3.1_3 แบบเสนอขอแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.1_4 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 
1) ประจําปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.1_5 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 
2) ประจําปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.1_6 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น (รอบที่ 
3) ประจําปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.1_7 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบ
ที่ 1) ประจําปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.1_8 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปลาย (รอบ
ที่ 2) ประจําปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.1_9 รายงานสถิติสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปีการศึกษา 
2559 

Ph.D.Math_59_3.1_10 เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทาง Facebook คณะวิทยาศาสตร ์
Ph.D.Math_59_3.1_11 เอกสารการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางเว็บไซต์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
Ph.D.Math_59_3.1_12 หลักฐาน template ของเอกสารประกอบการสอน 
Ph.D.Math_59_3.1_13 เอกสารงานพิมพ์ของนายธรณินทร ์
Ph.D.Math_59_3.1_14    หลักฐาน template ของ Thai journal of  Mathematics 
Ph.D.Math_59_3.1_15    ต้นฉบับงานวิจัยภาษาไทย 
Ph.D.Math_59_3.1_16    หลักฐานงานแปลของนายศุภโชค 
Ph.D.Math_59_3.1_17    งานแปลของนายศุภโชคที่ถูกแก้ไข 
Ph.D.Math_59_3.1_18   งานแปลของนายศุภโชคที่สมบูรณ์ 
Ph.D.Math_59_3.1_19    สรุปผลแบบประเมินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
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การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2) 

- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการสําหรับนิสิตใหม่ช้ันปีที่ 1  โดยมีมติให้ รศ.ดร.วรานุช แขมมณีทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการสําหรับ
นิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ทั้งภาคต้นและภาคปลาย และทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจนกว่านิสิตจะ
สําเร็จการศึกษา  ทั้งน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการจะทําหน้าที่ดูแลนิสิตให้เรียนตามแผนการศึกษาและมีการนัดพบ
นิสิตเพ่ือให้คําปรึกษาหรือสอบถามถึงความก้าวหน้าในการเรียนของนิสิตอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งนิสิตจะต้องทํา
รายงานการศึกษา (Ph.D.Math_59_3.2_1 รายงานการศึกษาของนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559) เมื่อสิ้นสุดแต่ละ
ปีการศึกษา เพ่ือแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ นอกจากน้ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการยังทําหน้าที่ร่วมกับ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการจัดสํารับการลงทะเบียนระดับบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับนิสิตใน หลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ดูแลให้คําปรึกษาแก่นิสิตในด้านการใช้ชีวิตและ
ด้านอารมณ์ของนิสิต รวมถึงด้านอ่ืน ๆ ซึ่งนอกเหนือจากหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ทั้งน้ีการแต่งต้ัง
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้แก่นิสิตจะดําเนินการเมื่อนิสิตเริ่มการศึกษาในช้ันปีที่ 2 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  เพ่ือทําหน้าที่ให้คําแนะนําและให้
คําปรึกษาในการจัดทําปริญญานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดระบบและกลไกการควบคุมดูแลการ
ให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ ดังแสดงในแผนผังที่ 3.2(1)  
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แผนผังที ่3.2(1)  ระบบและกลไกการควบคุมดูแลการใหค้ําปรึกษาปริญญานิพนธ์ 
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ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มี
นิสิตช้ันปีที่ 1 จํานวน 2 คน และนิสิตช้ันปีที่ 3 จํานวน 1 คน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ดําเนินงานตาม
ระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธร์่วม (ถ้ามี)  พร้อมเสนอรายชื่อคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานพินธ ์ 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาเกณฑ์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด
โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2) จึงกําหนดให้ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีคุณสมบัติดังน้ี 

 - อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และมีประสบการณ์ในการ
ทํางานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

- อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน และมี
ประสบการณ์ในการทํางานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแจ้งรายชื่อคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ พร้อมสาขา

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญแก่นิสิต 

ผลการดําเนินงาน 
  คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือกลั่นกรองคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ 

(Ph.D.Math_59_1.1_3  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) แล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการแจ้ง

ราย ช่ือคณาจาร ย์ ดังกล่ าวแก่ นิสิต   หลั ง เส ร็จสิ้ นการเ รียนในภาคการศึกษาที่  2  ( นับ ต้ังแต่แรกเข้ า ) 

(Ph.D.Math_59_3.2_2 แบบสอบถามความสนใจอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559) 

3. นิสิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และแจ้งต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการเพื่อดําเนินการเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 
นายธรณินทร์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  แจ้งเลือกผศ.ดร.เรืองวรินท์ สราญรักษ์สกุล เป็นอาจารย์ที่

ปรึกษาปริญญานิพนธ์  ซึ่ ง เ ป็นผู้ เ ช่ี ยวชาญในสาขาทฤษฎีทางพีชคณิต  ต่ออาจารย์ที่ ปรึกษา วิชาการ 
(Ph.D.Math_59_3.2_2 แบบสอบถามความสนใจอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ปีการศึกษา 2559) 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ หน้า 25 

4. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ 

ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

ผลการดําเนินงาน 
 การขออนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักให้แก่นิสิต จะดําเนินการภายหลังจากที่นิสิตผ่านการ
สอบวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก (Qualifying exam) แล้ว ซึ่งนายธรณินทร์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  จะทํา
การสอบในเดือนสิงหาคม 2560 จึงยังไม่ได้มีการดําเนินการดังกล่าว  
 
5. อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   
ควบคุมดูแล ติดตามความก้าวหน้า และให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตจนสําเร็จการศึกษา    

ผลการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์จะต้องดําเนินงานตามข้ันตอน
ต่อไปน้ี (Ph.D.Math_59_1.1_3   รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

1. พบนิสิตเพ่ือวางแผนการทําปริญญานิพนธ์ 

2. มอบหมายให้นิสิตศึกษาความรู้เพ่ิมเติม (ถ้ามี) เพ่ือการทําปริญญานิพนธ์  

3. จัดสรรเวลาให้คําปรึกษาในการทําปริญญานิพนธ์แก่นิสิต  

4. นัดพบนิสิตเพ่ือติดตามความก้าวหน้าตามแผนการทําปริญญานิพนธ์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

5. แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นิสิตในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ตลอดจนการ 

นําเสนอผลงานวิจัย 

6. เสนอช่ือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

7. เป็นผู้ประสานงานในการจัดสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 

8. เสนอช่ือคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 

9. เป็นผู้ประสานงานในการจัดสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
 
 เน่ืองจากยังไม่มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 1 จงึยังไม่มีการดําเนินการ
ข้างต้นในกรณีของนายธรณินทร์  ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม  

สําหรับนิสิตช้ันปีที่ 3 นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักคือ รศ.ดร.วรานุช 
แขมมณี โดยไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (Ph.D.Math_59_3.2_3 หนังสือแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี) ซึ่งรศ.ดร.วรานุช แขมมณี ได้ดําเนินงานตามหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
ต่อเน่ืองจากปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปน้ี 
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 1. เสนอช่ือคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณา 
และมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (Ph.D.Math_59_3.2_4 หนังสือแต่งต้ัง
คณะกรรมการพิจารณาสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี)  
 2. ประสานงานให้มีการดําเนินการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี ในวันที่ 17 
ตุลาคม 2559  ผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์คือผ่าน (Ph.D.Math_59_3.2_5 รายงานผลการสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี) 
 3 .  เสนอช่ือคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเ พ่ือพิจารณา 
(Ph.D.Math_59_3.2_6 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี)  
 4. ประสานงานให้มีการดําเนินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดีในวันที่ 10 
เมษายน 2560 ผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์คือผ่าน (Ph.D.Math_59_3.2_7 รายงานผลการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี) 

5. แนะนําและให้คําปรึกษาแก่นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดีในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ การตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ตลอดจนการนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี พ.ศ. 2560 (AMM 2017) 
ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 
 

ทั้งน้ีนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี เป็นผู้ที่อยู่ในรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 
(Ph.D.Math_59_3.2_8 หลกัฐานรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2559) 
  

6. นิสิตย่ืนข้อร้องเรียนเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ผลการดําเนินงาน 
 นิสิตตอบแบบประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Ph.D.Math_59_3.2_9 แบบประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษา

และบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559) หากนิสิตมี

ปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ นิสิตสามารถเขียนข้อร้องเรียนรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ 

(Ph.D.Math_59_3.2_10 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร) ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่

ปรึกษาทางวิชาการ  อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะตรวจสอบและหาแนวทาง

แก้ปัญหาข้อร้องเรียนดังกล่าวร่วมกัน  โดยในปีการศึกษา 2559 นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้า

มี) อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการและอาจารย์ประจําหลักสูตร ตรวจสอบและเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เก่ียวกับปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ผลการดําเนินงาน 

 ไม่มีการดําเนินงาน เน่ืองจากนิสิตไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 
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8. นิสิตประเมินกระบวนการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 

(ถ้ามี) 

ผลการดําเนินงาน 
  เน่ืองจากนิสิตไม่มีข้อร้องเรียนเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ จึงไม่มีการดําเนินการประเมินกระบวนการให้

คําปรึกษาปริญญานิพนธ์และการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเก่ียวกับปริญญานิพนธ์ 

 

9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลสรุปการประเมินระบบและกลไกการควบคุมดูแลให้คําปรึกษา

ปริญญานิพนธ์  รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในแนวทางการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน

เก่ียวกับปริญญานิพนธ์ (ถ้ามี) 

ผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาจากสรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษาและบริการ

ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร แ ก่ นิ สิ ต หลั ก สู ต รป รั ชญา ดุษ ฎี บัณ ฑิต  ส าข า วิ ช าคณิ ต ศ าสต ร์  ปี ก า ร ศึ กษ า  2 5 5 9 

(Ph.D.Math_59_3.2_11 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่านิสิตมีความพึงพอใจในการ

ควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์   

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาว่า ในปีการศึกษา 2559 ระบบและกลไกการควบคุมดูแล

การให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์น้ีทําให้กระบวนการการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์แก่นิสิตมีประสิทธิภาพดี จึงควรใช้

ระบบและกลไกน้ีต่อไปในปีการศึกษา 2560 

 

นอกเหนือจากการดําเนินการข้างต้น อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยังทําหน้าที่

คอยแนะนํานิสิตในเรื่องการสมัครเข้ารับทุนการศึกษาต่าง ๆ ที่นิสิตมีคุณสมบัติสอดคล้อง โดยในปีการศึกษา 2559 

นายศุภโชค อิสริยปาลกุล ได้รับทุนผู้ช่วยสอน ในรายวิชา MA 251 Discrete Mathematics จากคณะวิทยาศาสตร์

(Ph.D.Math_59_3.2_12 เอกสารสัญญาทุนผู้ช่วยสอนของนายศุภโชค) และนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี ได้รับทุน

ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้งานวิจัยร่วมกับรศ.ดร.วรานุช 

แขมมณี (Ph.D.Math_59_3.2_13 เอกสารทุนตีพิมพ์ของรศ.ดร.วรานุช แขมมณี) 
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- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของนิสติและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  มีระบบและกลไกการ
การพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังแสดงในแผนผังที่ 3.2(2)  
 

 

 
 

แผนผังที ่3.2(2)  ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดําเนินงานตามระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและ 
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย 

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี 

วิจารณญาณและการแก้ปัญหา  การสื่อสารและการร่วมมือ 

2. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ได้แก่ ความรู้ด้านสารสนเทศ ความรู้เก่ียวกับสื่อ 

          ความรู้ด้านเทคโนโลยี 

3. ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ ได้แก่ ความยืดหยุ่นและการปรับตัว การริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นตัวของ 

ตัวเอง  ทักษะสังคมและสังคมข้ามวัฒนธรรม การเป็นผู้สร้างหรือผู้ผลิต  ความรับผิดชอบเช่ือถือได้    

ภาวะผู้นําและความรับผิดชอบ  
ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงร่วมกันดําเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับการพัฒนานิสิตในทักษะข้างต้น
ดังต่อไปน้ี 
 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเป้าหมายของการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการดําเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันกําหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนิสิตใน
ทั้งสามทักษะข้างต้น คือทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิต
และอาชีพ โดยนิสิตจะได้รับการพัฒนาทักษะดังกล่าวจากสองส่วนคือ จากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน 
และจากการเข้าร่วมโครงการที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
1.1. อาจารย์ผู้สอนเลือกรูปแบบและกลยุทธ์การสอนท่ีเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการดําเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2559 นิสิตช้ันปีที่ 1 ได้ลงทะเบียนเรียนในวิชาคณ 793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 
อาจารย์จึงวางแผนการดําเนินการให้นิสิตได้ฝึกพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง โดยอาจารย์เสนอแหล่งขอ้มูลค้นคว้าแต่ละรายวิชาผ่าน Links พร้อม
ให้นิสิตนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย ตามรายละเอียดของมคอ.3 ของรายวิชาคณ 793 (Ph.D.Math_59_1.1_4 
รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3) ซึ่งผลการประเมินจากนิสิตอยู่ในเกณฑ์ดี (Ph.D.Math_59_3.2_14 สรุปผลการ
ประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา) และ Ph.D.Math_59_3.2_15  สรปุผลการประเมินรายวิชา ปค.
004 (ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้))   นอกจากน้ีนิสิตช้ันปีที่ 3 ได้ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา คณ 999 ปรญิญานิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว อาจารย์
จึงวางแผนการดําเนินการให้นิสิตได้ฝึกพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะทั้งสามด้าน โดยให้นิสิตเขา้ร่วมเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี พ.ศ. 2560 (AMM 2017) ณ โรงแรมโลตัส ปาง
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สวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 ตามรายละเอียดของมคอ.3 ของรายวิชาคณ999 
(Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3) ซึ่งผลการประเมินจากนิสติอยู่ในเกณฑ์ดี 
(Ph.D.Math_59_3.2_14 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบ
สํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา)และ 
Ph.D.Math_59_3.2_15  สรปุผลการประเมินรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้)) 
 
1.2.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดรูปแบบโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการดําเนินงาน 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดําเนินการจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเรื่อง 
“เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ในวันศุกร์ที่ 28  
เมษายน 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 10-210 ช้ัน 2 อาคาร 10 คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี  และทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนิสิต  ซึ่งผลการประเมินโครงการจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในเกณฑ์ดี (Ph.D.Math_59_3.2_16 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเรื่อง เทคนิค
การเขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ) 
 
1.3.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ให้นิสิตเข้าร่วมโครงการท่ีเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 ที่หน่วยงานอ่ืน ๆ จัดขึ้น 
ผลการดําเนินงาน 

 อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการของนิสิตช้ันปีที่ 1 และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนิสิตช้ันปีที่ 3 
ให้นิสิตเข้าร่วมการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี พ.ศ. 2560 (AMM 2017) ณ โรงแรมโลตัส 
ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2560 เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม และ
ทักษะด้านชีวิตและอาชีพของนิสิต  (Ph.D.Math_59_3.2_17 ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 22 ประจําปี 2560 ของนิสิต) 
 
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ร่วมกันประชุมศึกษาสรุปผลการ
ประเมินจากนิสิต  
ผลการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินของนิสิตดังกล่าวไว้ข้างต้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สรุปว่าการดําเนินการเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตในทั้งสามทักษะข้างต้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  
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3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําเสนอแนวทางการปรับปรุงกระบวนการและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของ
นิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ผลการดําเนินงาน 
  ระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ได้
วางแผนไว้มีประสิทธิภาพเป็นอย่างดี เน่ืองจากนิสิตได้รับการกระตุ้นในพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่เก่ียวข้องกับนิสิตในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอน ด้าน
การทําวิจัยจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และด้านการใช้ชีวิตจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ดังน้ันในปี
การศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติใช้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามเดิม 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Math_59_3.2_1 รายงานการศึกษาของนิสิตช้ันปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.2_2 แบบสอบถามความสนใจอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.2_3 หนังสือแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 

Ph.D.Math_59_3.2_4 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภา
ภรณ์ สดวกดี 

Ph.D.Math_59_3.2_5 รายงานผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 

Ph.D.Math_59_3.2_6 หนังสือแต่งต้ังคณะกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 

Ph.D.Math_59_3.2_7 รายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 

Ph.D.Math_59_3.2_8 หลักฐานรายช่ือผู้สําเร็จการศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.2_9 แบบประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 
2559 

Ph.D.Math_59_3.2_10 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
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Ph.D.Math_59_3.2_11 สรุปผลการประเมินการจัดบริการให้คําปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารแก่นิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 

Ph.D.Math_59_3.2_12 เอกสารสัญญาทุนผู้ช่วยสอนของนายศุภโชค 

Ph.D.Math_59_3.2_13 เอกสารทุนตีพิมพ์ของรศ.ดร.วรานุช แขมมณี 

Ph.D.Math_59_3.2_14 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และแบบ
สํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชา) 

Ph.D.Math_59_3.2_15 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้) 

Ph.D.Math_59_3.2_16 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการเร่ือง เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษใน
งานวิจัยคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

Ph.D.Math_59_3.2_17 ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี 2560 ของ
นิสิต 

 

ผลท่ีเกิดกับนิสิต (ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3) 

ข้อมูลนสิิต  
 

ปีการศึกษาท่ี
รับเขา้  

 

จํานวนรับเข้า จํานวนนสิิตคงอยู่ (จํานวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละการคงอยู ่

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ปี 2557 1 1 1 1 100 
ปี 2558 0 - 0 0 N/A 
ปี 2559 2 - - 2 100 

อัตราการคงอยู่  =  จํานวนนิสิตช้ันปีที่ 3 
                           จํานวนนิสิตรับเข้า (ช้ันปีที่ 1) 

 

 
 
 

* 100 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนสิิต  
จํานวนผู้ที่เข้าสมัครเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษาต่อเป็นจํานวนน้อย อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ์หลักสตูรยังไม่
กระจายไปสู่มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน หลักสตูรปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เก่ียวข้อง และอีก
ปัจจัยหน่ึงคือมีหลายมหาวิทยาลัยได้เปิดรับนิสิตที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเขา้ จํานวนรับเข้า 
จํานวนที่สาํเรจ็การศึกษาในแต่ละปี (คน/ร้อยละ) 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ปี 2555 1 1 (100 %) - - 
ปี 2556 0 - N/A - 
ปี 2557 1 - - 1 (100 %) 
ปี 2558 0 - - - 
ปี 2559 2 - - - 
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาํเร็จการศึกษา  

ในปีการศึกษา 2559 มีนิสิตช้ันปีที่ 3 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้สําเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว   ซึง่เป็นไปตามแผนการบริหารหลักสูตรทีใ่ห้นิสิตจะต้องจบการศึกษาหลังจากศึกษา 3 ปี
การศึกษา 
 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตจากแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สําหรับนิสิตช้ัน
ปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559)   ในปีการศึกษา 2559  เท่ากับ 5  (Ph.D.Math_59_3.3_1 สรุปผลแบบประเมินความ
พึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สําหรับนิสิตช้ันปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559)) 
 ผลการประเมนิแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ในปีการศึกษา 
2559  เท่ากับ 4.90  (Ph.D.Math_59_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก)) 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ให้นิสิตตอบ
แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร และมีแบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร 
(Ph.D.Math_59_3.2_5 แบบรับข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร) เพ่ือให้นิสิตได้ร้องเรียนต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรเมือ่เกิดปัญหาด้านต่างๆ ทั้งน้ีผลสรุปแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสตูร 
คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) ของนิสิต อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Ph.D.Math_59_3.3_3 สรุปผลแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) ) และ
นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสตูร (Ph.D.Math_59_3.2_14 สรุปผลการประเมินอาจารย์ 
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ปค.003 และ Ph.D.Math_59_3.2_15 สรปุผลการประเมินรายวิชา ปค.004) นอกจากน้ีผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตจากแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สําหรบันิสิตช้ันปีสุดท้าย (ปีการศึกษา 2559)   อยู่ใน
เกณฑ์ดีมาก (Ph.D.Math_59_3.3_1 สรุปผลแบบประเมนิความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สําหรับนิสิตช้ันปีสุดท้าย 
(ปีการศึกษา 2559)) 
 
 
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

เรื่องที่ร้องเรียน ผลการดําเนนิการจัดการข้อร้องเรียน 
 

ไม่มีข้อร้องเรียน 
 

 
ไม่มีการดําเนินการ เน่ืองจากนิสิตไม่มีข้อร้องเรียน 

 
 

รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_3.3_1 สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพหลักสูตร สําหรับนิสิตช้ันปีสุดท้าย (ปี

การศึกษา 2559) 
Ph.D.Math_59_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 
Ph.D.Math_59_3.3_3 แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ (ป.โท-ป.เอก) 
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หมวดที่ 3 
อาจารย์ 

 
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1) 
- ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีระบบและกลไกลการรับ
และแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตร เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1(1)  
 

 
 

แผนผังที ่4.1(1) ระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสตูร 
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  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ไม่

มีการแต่งต้ังอาจารย์ประจําหลักสูตรคนใหม่ (Ph.D.Math_59_4.1_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559) แต่เน่ืองจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 และจากข้อกําหนดใหม่ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเก่ียวกับผู้มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร กําหนดให้มีจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวน 3 คน และทุกคนต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 ช้ินในระยะเวลา 5 ปี ดังน้ัน

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนจึงเร่งพัฒนาตนเอง ให้พร้อมรองรับข้อกําหนดใหม่ของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
มีอาจารย์ใหม่ จํานวน 0 คน 
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน  มี       ไมม่ี            

 

- ระบบการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีกลไกการบริหาร

อาจารย์ประจําหลักสูตร เพ่ือรักษาอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีศักยภาพตามที่หลักสูตรต้องการให้คงอยู่กับหลักสูตร
จนถึงวาระการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร หรือ เกษียณอายุราชการออกไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้หารือ และได้ข้อสรุประบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1(2) 

 

 
 

แผนผังที ่4.1(2) ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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 เน่ืองจากอาจารย์ประจําหลักสูตรมีความเช่ียวชาญทางด้านวิชาการและทักษะในการทํางานที่แตกต่าง ทําให้
ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรทางด้านต่างๆ 
เช่น ด้านงานตารางสอน ด้านงานแผนและงบประมาณ ด้านงานส่งเสริมและพัฒนานิสิต ด้านงานส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สิ้นปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หารือและได้ข้อ
สรุปว่าอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่านได้ดูแลภาระงานด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี ทําให้ในปี
การศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงยังคงภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตรแต่ละท่าน ตามในปี
การศึกษา 2558 (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) ดังสรุปในตารางที่ 
4.1(1) 
 

 ลําดับ ภาระงาน 

ปีการศึกษา 2559 

รศ
.ด
ร.ว

รา
นุช

  

ผศ
.ด
ร.เ

รือ
งว

ริน
ท์ 

 

อ.ด
ร.เ

สร
ิมศ

รี 

อ.ด
ร.ฐ

ิตา
รีย์

 

อ.ด
ร.จ

ิตติ
นา

ถ 

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

รวมภาระงานรายบคุคล 5 3 4 3 3 
 

ตารางที่ 4.1(1) ภาระงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ดูแล ติดตามให้อาจารย์ประจําหลักสูตร
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร การประชุม
ภาควิชาคณิตศาสตร์ การมอบหมายผ่านประธานหลักสูตร การมอบหมายผ่านประธานโครงการ และการติดต่อผ่าน
สื่อต่างๆ ประชุมหารือเพ่ือประเมินผลสําเร็จ วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร สรุปผลดัง
ตารางที่ 4.1(2) (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 

หัวข้อ ประเมินผลในปีการศึกษา 2559 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านงาน
ตารางสอน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบด้านงานตารางสอนและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาทางวิชาการ วางแผนรายวิชาท่ีจะเปิดสอนและจัด
สํารับการลงทะเบียน ระดับบัณฑิตวิทยาลัยสําหรับนิสิต 
ปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้สอดคล้องกับ มคอ.2 ในปี
การศึกษาน้ี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มีนิสิตชั้นปีท่ี 1 จํานวน 2 คน และนิสิตชั้นปี
ท่ี 3 จํานวน 1 คน โดยมีรายวิชาท่ีเปิดสอนดังนี้ 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
   คณ721 พีชคณิตแนวใหม่  
(MA721 Modern Algebra) 
   คณ723 ทฤษฎีเซมิกกรุปเชิงพีชคณิต  
(MA721 Modern Algebra) 
   คณ793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 1  
(MA793 Seminar in Advanced Mathematics I) 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 
   คณ711   การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน  
(MA711 Functional Analysis) 
   คณ752 คณิตศาสตร์เชิงการจดัข้ันสูง  
(MA752 Advanced Combinatorics) 
   คณ792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์  
(MA792 Current Research Topics in Mathematics)  
   คณ793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 1  
(MA793 Seminar in Advanced Mathematics I) 
   คณ794  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 2  
(MA794 Seminar in Advanced Mathematics II) 
     ซ่ึงในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนวิชา  

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เปิดรับนิสิตใหม่และมีนิสิต
ชั้นปีท่ี 2 จํานวน 2 คน ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ด้านงานตารางสอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาทาง
วิชาการ ร่วมกันวางแผนรายวิชาท่ีจะเปิดสอน ให้
สอดคล้องกับ มคอ.2 และหัวข้องานวิจัยท่ีนิสิต
สนใจต่อไป 

 

ตารางที่ 4.1(2) ประเมินผลสาํเร็จการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559  
วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร
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หัวข้อ ประเมินผลในปีการศึกษา 2559 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

 คณ792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับหัวข้อวิจัยใหม่ทางคณิตศาสตร์ท่ีนิสิตสนใจในการทํา
ปริญญานิพนธ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อวิจัย
แ ต่ ราย วิชานี้ ไ ม่ ไ ด้ เปิ ดสอนในปี การศึ กษา  2558  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้นําการพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชานี้มาใช้ในปีการศึกษา 2559 

 

ด้านงานหลักสูตร      อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนดําเนินการตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย ดังเช่น วางแผน ติดตาม 
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร กํากับติดตาม มคอ.3 
มคอ.5 และ มคอ.7 ท่ีเป็นระบบ โดยมีประธานหลักสูตร
เป็นผู้กํากับติดตามการดําเนินการ 
     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จะต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 ปัจจุบันอยู่ใน
ข้ันตอน ร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนเตรียมพร้อม
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 

ด้านงานอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาวิชาการ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการมีการนัดพบนิสิตเพ่ือให้
คําปรึกษาหรือสอบถามถึงความก้าวหน้าในการเรียนของ
นิสิตอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และให้นิสิตทํารายงาน
การศึกษาเม่ือสิ้นสุดแต่ละปีการศึกษา  

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขา วิชา
คณิตศาสตร์เสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแต่งต้ัง
อาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตชั้นปีท่ี 1 และมีคําสั่งแต่งต้ัง
ให้ ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตชั้นปีท่ี 1 ปีการศึกษา 
2560 
     ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีนิสิตชั้นปี ท่ี 2 
จํานวน 2 คน ซ่ึงต้องเข้าสอบวัดคุณสมบัติระดับ
ปริญญาเอก ดังนั้นอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการ 
และอาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมกันวางแผนเพ่ือ
เตรียมพร้อมสําหรับการจัดการสอบวัดคุณสมบัติ
ระดับปริญญาเอก และพิจารณาผลการสอบของ
นิสิตเพ่ือนําเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัย  

ด้านงานอาจารย์ 
ท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ 

อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์นัดพบนิสิตเพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 
1 คร้ัง ส่งผลให้นิสิตชั้นปีท่ี 3 จํานวน 1 คน ผ่านการสอบ
เค้าโครงปริญญานิพนธ์ และผ่านการสอบปริญญานิพนธ์ 
(สอบปากเปล่า) ตามแผนท่ีได้วางไว้ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีนิสิตชั้นปีท่ี 2 จํานวน 2 
คน อาจารย์ประจําหลักสูตร ร่วมกันวางแผนเพ่ือ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์สําหรับ
นิสิตชั้นปีท่ี 2  

 

ตารางที่ 4.1(2)(ต่อ) ประเมินผลสําเร็จการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร 
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หัวข้อ ประเมินผลในปีการศึกษา 2559 แนวทางปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านงานแผน 
และงบประมาณ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับเคร่ืองพิมพ์ จํานวน 1 
เคร่ือง ในปีงบประมาณ 2558 ตามท่ีได้วางแผนไว้ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมา 

วางแผนจัดหาเคร่ืองฉายสามมิติ จํานวน 1 เคร่ือง 
และเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับนิสิต จํานวน 1 
เค ร่ือง  เ พ่ือใช้ ในการเ รียนการสอนและการ
นําเสนองานวิจัย 

ด้านงานส่งเสริม 
และพัฒนา
อาจารย์ 

     ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาอาจารย์ประจําหลักสูตรบาง
ท่านได้ย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการตามแผนท่ีวางไว้ ดังนี้ 
1. รศ.ดร.วรานุช แขมมณี  
   รอผลการขอตําแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
2. อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม  
   รอผลการขอตําแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
     จากแนวทางเสริมสร้างคุณภาพท่ีได้รับจากกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ท่ีว่า
ควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมีผลงาน
วิชาการมากข้ึน มีการสํารวจความคืบหน้าในการทํา
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ท่ียังไม่มี
ผลงานตีพิมพ์ในปี พ.ศ.2559 พบว่า 
1. อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 
   มีงานวิจัยเร่ือง “กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเสริมสร้าง
ความสามารถในการใช้ ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เ พ่ือ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับพีชคณิต สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 4” วารสารวิทยาศาสตร์ มศว, ปี
ท่ี 33, ฉบับท่ี 1 (มิถุนายน พ.ศ.2560) 
2. อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 
   มีงานวิจัยเร่ือง “Complex Cantor series, Cantor 
products and their independence” รอการตอบรับ
ตี พิ ม พ์ ใ น ว า ร ส า ร  Annales Mathematicae et 
Informaticae 

สนับสนุนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนมี
ผลงานวิชาการมากข้ึนต่อไป และสนับสนุนให้
อาจารย์ประจําหลักสูตร ย่ืนขอตําแหน่งทาง
วิชาการ มีการสํารวจความคืบหน้าในการเตรียม
เอกสารประกอบการย่ืนขอตําแหน่งทางวิชาการ 
พบว่า 
1. อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 

จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  
วิชา คณ 222 ทฤษฎีจํานวน 

2. อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 
จัดเตรียมเอกสารประกอบการสอน  
วิชา คณ 222 ทฤษฎีจํานวน 

อาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีตําแหน่งทางวิชาการ 
คอยให้คําแนะนําในการจัดทําเอกสารดังกล่าว 

ด้านงานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนดําเนินการตามภาระหน้าท่ี
ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายได้
อย่างสมบูรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 กิจกรรมการ
พัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์และหลักสูตร
ต่อไป 

ส่ง เส ริมให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเ ข้า ร่วม
โครงการเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการศึกษาท่ี
หน่วยงานต่างๆ จัด ไม่ว่าจะเป็นคณะวิทยาศาสตร์ 
หรือมหาวิทยาลัย 

 

ตารางที่ 4.1(2)(ต่อ) ประเมินผลสําเร็จการบริหารหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
วางแผนแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริหารหลักสูตร  
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สํารวจแผนการขอตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังสรุป
ในตารางที่ 4.1(3) 
 

ชื่อ – นามสกุล 
ปีที่ขอตําแหนง่ 

ผศ. รศ. ศ. 
รศ.ดร.วรานุช แขมมณ ี -- -- 2563 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ ์สราญรกัษ์สกุล -- 2565 2570 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท ้ 2561 2566  

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม รอผลการขอ
ตําแหน่งวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2565  

อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 2561 2566  
 

ตารางที่ 4.1(3) แผนการขอตําแหน่งของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
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- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ได้มีกลไกการส่งเสริม

และพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร ดังสรุปในแผนผังที่ 4.1(3) โดยทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 

 
 

แผนผังที ่4.1(3) ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร 
  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือ ส่งเสริมอาจารย์ประจําหลักสูตรดําเนินการทํางานวิจัย และ
นําเสนอผลงานทางวิชาการ (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) โดยในปี
การศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับทุนวิจัย ดังสรุปในตารางที่ 4.1(4) (Ph.D.Math_59_4.1_2 สรุปทุน
วิจัยที่อาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับในปีการศึกษา 2559) 
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ลําดับ โครงการวิจัยเรื่อง ทุนสนับสนุน 
ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

1 ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานหลายค่าบนไฮเพอร์กรุป ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2559  

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
1 ภาวะเอกฐานของจัตุรัสกลชนิดพิเศษ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2559 
อ.ดร.เสริมศร ีไทยแท้ 

1 การจัดการเรียนการสอนแคลคูลสัโดยใช้เคร่ืองคํานวณเชิง
กราฟ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ 2559 

 

ตารางที่ 4.1(4) ทุนวิจัยที่อาจารย์ประจําหลักสูตรได้รับ ปีการศึกษา 2559 
 
ในปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2555) ร่วมกับภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการ
เขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน อีกทั้งเพ่ือยกมาตรฐานการวิจัยของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ และในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เข้าร่วมการอบรม และการประชุมวิชาการ ดังสรุป
ได้ในตารางท่ี 4.1(6) (Ph.D.Math_59_4.1_3 สรุปโครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ ถึง Ph.D.Math_59_4.1_11 
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร) 

 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ/การประชุม/อบรม/สัมนา/กิจกรรม วัน เดือน ปี และ หน่วยงานท่ีจัด 
รศ.ดร.วรานุช แขมมณี 

1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2558 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามือ

อาชีพ คร้ังท่ี 1 
3 เมษายน 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการเขียน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” 

28 เมษายน 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 22 ประจําป ี2560 2-4 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ตารางที่ 4.1(6) โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจําหลักสตูรเข้าร่วม ปีการศึกษา 2559 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/การประชุม/อบรม/สัมนา/กิจกรรม วัน เดือน ปี และ หน่วยงานท่ีจัด 
ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2558 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามือ

อาชีพ คร้ังท่ี 1 
3 เมษายน 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการเขียน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” 

28 เมษายน 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ประจําปี 2560 28-30 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 
1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2558 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามือ

อาชีพ คร้ังท่ี 1 
3 เมษายน 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการเขียน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” 

28 เมษายน 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากร เร่ือง  

"การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" 
28 มีนาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ประจําปี 2560 28-30 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
1 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2558 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากร เร่ือง  

"การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" 
28 มีนาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
3 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการเขียน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” 

28 เมษายน 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามือ

อาชีพ คร้ังท่ี 2 
9 พฤษภาคม 2560 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 22 ประจําปี 2560 2-4 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ตารางที่ 4.1(6)(ต่อ) โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม ปีการศึกษา 2559 
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ลําดับ ชื่อโครงการ/การประชุม/อบรม/สัมนา/กิจกรรม วัน เดือน ป ีและ หน่วยงานท่ีจัด 
6 การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ประจําปี 2560 28-30 มิถุนายน 2560 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.จิตตินาถ รัตนมุง 
1 กิจกรรม การเลือกใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตรสู่ความเป็น

เลิศ 

20 ตุลาคม 2559 
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2 International Conference on  Mathematics : Number Theory 

Graph Theory Applications 
22-25 ธันวาคม 2559 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
3 โครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 

2558 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4 โครงการการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากร เร่ือง  

"การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" 
28 มีนาคม 2560 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
5 โครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เร่ือง “เทคนิคการเขียน

ภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติ” 

28 เมษายน 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
6 กิจกรรมการพัฒนาผู้ประเมินระดับหลักสูตร 22-23 พฤษภาคม 2560 

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

7 การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ประจําปี 2560 28-30 มิถุนายน 2560 
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
ตารางที่ 4.1(6)(ต่อ) โครงการ/กิจกรรม ที่อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วม ปีการศึกษา 2559 

 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลสําเร็จการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร พบว่า 
อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์ตามแผน
ที่ต้ังไว้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมปรับปรุงและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
สําหรับปีการศึกษา 2560 ดังสรุปได้ในตารางที่ 4.1(7) และยังคงจัดโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการต่อไป โดย
เชิญอาจารย์พิเศษมาบรรยายเร่ือง โครงการการเขียนโปรแกรม LaTex เพ่ือการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพ
ระดับสากล (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
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ลําดับ การส่งเสริมและพัฒนา 

ผศ
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ีย์ 

อ.
ดร

.จิ
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นา
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1 เตรียมขอตําแหน่งทางวิชาการ      
2 ขอทุนวิจัย      
3 มีบทความวิชาการตีพิมพ์      
4 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ      
5 นําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ      

 

ตารางที่ 4.1(7) แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรสําหรับปีการศึกษา 2560 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Math_59_4.1_1 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะวิทยาศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Math_59_4.1_2 สรุปทุนวิจัยทีอ่าจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้รับ

ในปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Math_59_4.1_3 รายช่ือผู้เข้าประชุมโครงการศึกษาผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  

ประจําปีการศึกษา 2558 เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของภาควิชา
คณิตศาสตร์ 

Ph.D.Math_59_4.1_4 รายช่ือคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์
บัณฑิต 

Ph.D.Math_59_4.1_5 รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
ภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” 

Ph.D.Math_59_4.1_6 ประกาศนียบัตร การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี 2560  
Ph.D.Math_59_4.1_7 ประกาศนียบัตร การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิและประยุกต์ 

ประจําปี 2560 
Ph.D.Math_59_4.1_8 ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพ่ือการพัฒนานิสิตและบุคลากร เรื่อง 

"การพิจารณาการตัดเกรดและวิธีการตัดเกรด" 
Ph.D.Math_59_4.1_9 ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเลือกใช้เกณฑ์ AUN-QA ในการพัฒนาหลักสูตร

สู่ความเป็นเลิศ 
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รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_4.1_10 ประกาศนียบัตร International Conference on  Mathematics : Number 

Theory Graph Theory Applications 
Ph.D.Math_59_4.1_11 ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผูป้ระเมินระดับหลักสูตร 
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คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2) 
 

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 100 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 5 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
รายการข้อมูลพื้นฐาน ผลการดําเนนิการ 

จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 40 
เทียบคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 2 คะแนน 

 

ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการดําเนนิการ 

ผลรวมถ่วงนํ้าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่ 4 คน 
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสตูรทั้งหมด 5 คน 
ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรทั้งหมด 

ร้อยละ 80 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 
 
 

ลําดับ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

1 
 

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี V. Khemmani and S. Saduakdee, Gamma -Labeling of a Cycle 
with One Chord, Discrete and Computational Geometry and 
Graphs, Lecture Notes in Computer Science, 9943(2016), 155-
166.  

1 

2 
 

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี V. Khemmani, C. Lumduanhom, S. Muangloy, M. Muanphet 
and K. Tipnuch, On Planarity of 3-Jump Graphs, International 
Journal of Pure and Applied Mathematics, 108(2) (2016), 451-
466. 

1 
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ลําดับ อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ผลงานท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่/งานสร้างสรรค์ 

(เขียนในรูปแบบเอกสารอ้างอิง) 
ค่าถ่วง
น้ําหนัก 

3 
 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 
สราญรักษ์สกุล 

N. Sirasuntorn and R.I. Sararnrakskul, Invertible Matrices In 
Certain Commutative Subsemirings of Full Matrix Semirings, 
International Journal of Pure and Applied Mathematics, 
106(1) (2016), 191-197. 

1 

4 
 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม T. Rungratgasame, P. Amornpornthum, P. Boonmee, B. Cheko 
and N. Fuangfung,  Vector Spaces of New Special Magic 
Squares: Reflective Magic Squares, Corner Magic Squares and 
Skew-Regular Magic Squares, International Journal of 
Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 
2016(2016), Article ID 9721725, doi:10.1155/2016/9721725  

1 

ผลรวมค่าถ่วงน้ําหนัก 4 
คิดเป็นร้อยละ 80 

 
 

ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลกัสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI  
และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร   

1. จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ( ต้ังแต่ปี ค.ศ.2012-2016)  
ที่ได้รับการอ้างอิง เท่ากับ 3  

2. อัตราส่วนจํานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร เท่ากับ 0.6 
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้

คะแนนเท่ากับ 1.2 
 

ลําดับ อาจารย์ประจําหลักสูตร ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิง 

1 รศ.ดร.วรานุช แขมมณี 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. 

2 
 

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

3 ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ 
สราญรักษ์สกุล 

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. 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Math_59_4.2_1 รายช่ือตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
Ph.D.Math_59_4.2_2 งานวิจัยเรื่อง Gamma -Labeling of a Cycle with One Chord 
Ph.D.Math_59_4.2_3 งานวิจัยเรื่อง On Planarity of 3-Jump Graphs 
Ph.D.Math_59_4.2_4 งานวิจัยเรื่อง Invertible Matrices In Certain Commutative Subsemirings of 

Full Matrix Semirings 
Ph.D.Math_59_4.2_5 งานวิจัยเรื่อง Vector Spaces of New Special Magic Squares: Reflective 

Magic Squares, Corner Magic Squares and Skew-Regular Magic Squares 
Ph.D.Math_59_4.2_6 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของงานวิจัย เรื่อง Extremal 

values for a gamma-labeling of a cycle with a triangle 
Ph.D.Math_59_4.2_7 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงของงานวิจัย เรื่อง On gamma-Labelings of 

Graphs 
Ph.D.Math_59_4.2_8 เอกสารบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง ของ งานวิจัย เรื่อง Some local 

subsemihypergroups of the partial transformation semigroup on a set 
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ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3)     

ตัวบ่งชี้ย่อย 
ปีการศึกษา ผลการประเมิน

ตนเอง (คะแนน) 2557 2558 2559 
การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร    
 

อาจารย์ประจําหลักสูตรมีจานวน 5 คน  
เป็นไปตามเกณฑ์ตลอดเวลาที่หลักสูตรเปิดสอน 

5 5 5 4 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 

การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจํา 
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสตูร ในปีการศึกษา 
2557  ปีการศึกษา 2558 และ ปีการศึกษา 2559 
มีผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก 

4.79 4.86 4.88 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_4.3_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา 2557 
Ph.D.Math_59_4.3_2 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_59_4.3_3 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจํา

หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
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หมวดที่ 4 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

(การบริหารหลักสูตร) 

 

สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1) 

 
-การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ได้ใช้หลักสูตรที่ปรับปรุง พ.ศ. 
2555  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก รูปแบบของหลักสูตรเป็นแบบเน้นการวิจัย  มีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาเท่ากับ
หรือไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วย
กิต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังน้ี 

1. เป็นผู้นําทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ 

2. เป็นผู้นําทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์ระดับสูง  หรือนักวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆท่ีต้องใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ระดับสูง 

3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพ่ือนําไปใช้ใน
การจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เก่ียวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพวิชาชีพ  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการวางแผนและกําหนดระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระของรายวิชา  ดังแผนผังที่ 5.1(1)  
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เปิดรับนิสิต

มีนิสิตเข้าศึกษาหรือไม่

จัดทํา มคอ.3 – มคอ.7

มี

ร่าง มคอ.2 
โดยพิจารณาจากผลสํารวจความต้องการ/
ความพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต

กําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมกับ
โครงสร้างหลักสูตร

ส่ง มคอ.2 ไปตามระบบ

หยุดการประเมินประกันคุณภาพร
ะดับหลักสูตร

ไม่มี

ใช่

พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอใน มคอ.5

ปรับปรุงแผนการสอน/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอใน มคอ.5/มคอ.6

มีการปรับปรุง

ปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้าง 
ด้วยการเปิดรายวิชาท่ีมีความทันสมัย

หลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่

ไม่ใช่

ไม่มีการปรับปรุง

 
 

แผนผังที ่5.1(1) ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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จากแผนผังที่ 5.1(1) ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) มีการดําเนินงานดังต่อไปนี้ 
1. ร่าง มคอ.2 โดยพิจารณาผลสํารวจความต้องการ/ความพึงพอใจของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิต 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ดําเนินการดังน้ี 
 1.พิจารณาผลสํารวจความต้องการของนิสิตและผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อหลักสูตรจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตรเดิม) เพ่ือนําผลสํารวจที่ได้มาจัดทําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2) 
 2. กําหนดรายช่ือคณะกรรมการ (ร่าง) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
ที่สอดคล้องตามความต้องการของสังคม และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Ph.D.Math_59_5.1_1กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552) 
 3. ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) เพ่ือทําหน้าที่ยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555) โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ (ร่าง)หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) (Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2) 
  
2. กําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมกับโครงสรา้งหลักสตูร 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กําหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา  โดยเน้นทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์  
และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชา  อีก
ทั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Ph.D.Math_59_5.1_1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552) 
 2. คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
จัดทํา (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของสังคมและผู้ใช้บัณฑิต และคํานึงถึงความเหมาะสมของเนื้อหาที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนมี
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 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและฝา่ยวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ส่งหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ตามระบบเพ่ือขออนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 
 2. ในการขออนุมัติแต่ละขั้น เมื่อมีขอ้เสนอแนะ  คณะกรรมการ (ร่าง) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะแล้วส่งเพ่ือขออนุมัติต่อไป 
 3. ขออนุมัติเหน็ชอบหลักสูตร จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ 
12 มีนาคม พ.ศ. 2556 (Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2) 
 
4. เปิดรบันสิติ 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยบัณฑิต
วิทยาลัย/กองบริการการศึกษาเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2559 ทางอินเตอร์เน็ตที่ เ ว็บไซต์ http://grad.swu.ac.th และ
http://admission.swu.ac.th (Ph.D.Math_59_5.1_2 ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, Ph.D.Math_59_5.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี
การศึกษา 2559) 
 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการสอบคัดเลือกนิสิต ตามเกณฑ์ของหลักสูตร 
 3. ดําเนินการเรียนการสอนนิสิตของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ตามปฏิทินของ
บัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาคต้น ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โดย
อาจารย์ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายตามแผนการเรียนที่กําหนดไว้ ซึ่งในปีการศึกษานี้มีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกภาค
เรียนที่ 1 จํานวน 1 คน และภาคเรียนที่ 2 จํานวน 1 คน นอกจากน้ียังมีนิสิตในหลักสูตร ช้ันปีที่ 3 อีก 1 คน  ดังน้ัน
จึงเปิดรายวิชาคณ999 ปริญญานิพนธ์ ให้สําหรับนิสิตด้วย 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุม กํากับ ดูแล และจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อาจารย์ผู้สอนตาม
ความต้องการ (ถ้ามีรายวิชาเรียน) (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 



หน้า 56   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

5. จัดทํา มคอ.3 – มคอ.7 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้กําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  มคอ.3 และ
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5  ให้ส่งตามกําหนดของปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สําหรับรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 จัดทําโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้ส่งพร้อมกับรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2559 (Ph.D.Math_59_5.1_2 ปฏิทินการศึกษาของ
บัณฑิตวิทยาลัย/ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)  ในปีการศึกษา 2559 จัดทําส่งดังน้ี  
 

 ภาคเรียน 1 ภาคเรียน 2 
มคอ.3 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2560 
มคอ.5 ภายในวันที่ 23 มกราคม 2560 ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 
มคอ.7  ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 

 

โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วรานุช แขมมณี เป็นผู้กํากับ ติดตาม และดูแล การจัดทํา มคอ.3 - มคอ.7  
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 
(Ph.D.Math_59_1.1_6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7) 
 
6. ปรับปรุงแผนการสอน/สิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ตามขอ้เสนอใน มคอ.5 
ผลการดําเนนิงาน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลการประเมินใน มคอ.5 มาปรับปรุงแผนการสอน/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
ผลการประเมินในเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษานี้อยู่ในระดับดีมากแนวทางการปรับปรุง จัดเตรียมสื่อ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอน (Ph.D.Math_59_3.2_14 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการ
สอนของอาจารย์และแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา)) 
(Ph.D.Math_59_3.2_15 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้)) 
 
7. ปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้างด้วยการเปิดรายวิชาทีมี่ความทันสมัย 
ผลการดําเนนิงาน 
 1. อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนิสิต ทําแบบประเมินความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตรและสาระ
ของราย วิชา ด้านความครอบคลุม  ความ ชัด เจน  และความทันสมั ยตามความ ก้าวหน้ า ในสาขา วิชา 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรและสาระของรายวิชา  ด้านความครอบคลุม ความชัดเจน 
และความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาอยู่ในระดับดีมาก (Ph.D.Math_59_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร ปร.ด.(คณิตศาสตร์)) 
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 3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพ่ือตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรและ
สาระของรายวิชาให้มีความครอบคลุม ความชัดเจน และความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาวิชาเพ่ือให้ความพึง
พอใจที่มีต่อหลักสูตรและสาระของรายวิชา อยู่ในระดับดีมาก (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการออกแบบ
หลักสูตรและสาระของรายวิชา เพ่ือนําไปใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา ในรอบถัดไป 
พร้อมทั้งจัดทํารายงานการตรวจสอบและหาแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและสาระ
ของรายวิชา (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 5. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรนําเสนอผลการตรวจสอบและแนวทางการปรับปรุงระบบและกลไกใน
การออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชาเ พ่ือนําข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์ 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 
 ในปีการศึกษา 2559 มีรายวิชาที่เปิดสอน ดังน้ี 
 
ภาคเรียนที่ 1  
คณ721 พีชคณิตแนวใหม่ MA721 Modern Algebra 
คณ723 ทฤษฎีเซมิกกรุปเชิงพีชคณิต MA723 Algebraic Semigroup Theory 
คณ793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 MA793Seminar in Advanced Mathematics I 
คณ999 ปริญญานิพนธ์ MA999 Dissertation 
 
 
ภาคเรียนที่ 2  
คณ711 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน MA711 Functional Analysis 
คณ752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง MA752 Advanced Combinatorics 
คณ792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร ์ MA792 Current Research Topics in Mathematics 
คณ793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 MA793 Seminar in Advanced Mathematics I 
คณ794 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 MA794 Seminar in Advanced Mathematics II 
คณ999 ปริญญานิพนธ์ MA999 Dissertation 
 
ซึ่งในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาปรับปรุงเน้ือหาการเรียนการสอนวิชา คณ792  
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์(MA792 Current Research Topics in Mathematics) ให้สอดคล้องกับหัวข้อ
วิจัยใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่นิสิตสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเลือกหัวข้อวิจัยในการทํา
ปริญญานิพนธ์  แต่รายวิชาน้ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา 2558  ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้นําการ
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พิจารณาปรับปรุงเน้ือหาของรายวิชาน้ีมาใช้ในปีการศึกษา 2559 (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 
8. หลักสูตรครบรอบการปรบัปรุงหลักสูตร 
ผลการดําเนนิงาน 
 ในปีการศึกษา 2559  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) ยัง
ไม่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร  จะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตร ดังแผนผังที่ 5.1(2)  ซึ่งมีผลการดําเนินงานดังน้ี 
1. คณะกรรมการบริหารลักสูตรได้ประชุมเพ่ือกําหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา โดย
อ้างอิงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และผลที่ได้จากแบบสอบถามความต้องการ/ความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
2. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (Ph.D.Math_59_5.1_4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 
3. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ดําเนินการพิจารณาร่างปรับปรุง
รายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) และความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ให้มีความชัดเจนและความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขา 
(Ph.D.Math_59_5.1_5 ร่างรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 
4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําร่างหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) (มคอ.2) คาดว่าจะเสร็จภายใน 30 กรกฎาคม 
2560 
5. ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรได้แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งได้ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน คือ ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล 
และ รศ.ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขาคณิตศาสตร์ โดยท่ีคําสั่งแต่งต้ังอยู่ระหว่างดําเนินการอนุมัติ
จากบัณฑิตวิทยาลัย (Ph.D.Math_59_5.1_6 ร่างคําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)) 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
กําหนดเป้าหมายของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

โดยอ้างอิงข้อมูลจาก กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.) 
และความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ขอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2560) และขอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณาหลักสูตร

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จัดทํา (ร่าง)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  และความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ 
ขออนุมัติเห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มคอ.2) ตามระบบ

มีข้อเสนอแนะหรือไม่

ฝ่ายวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย  
ขออนุมัติเห็นชอบรหลักสูตรการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มคอ.2)

มีข้อเสนอแนะ
หรือไม่

ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.)  

และความต้องการ/ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ให้มีความชัดเจนและความทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขา

มี ไม่มี

มี ไม่มี

สภามหาวิทยาลัย
ขออนุมัติเห็นชอบรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มคอ.2)

จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะ

สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ขออนุมัติเห็นชอบรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (มคอ.2)

มีข้อเสนอแนะหรือไม่ ไม่มีมี
ปรับแก้

ตามข้อเสนอแนะ

 
 

แผนผังที ่5.1(2) ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
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การประเมินกระบวนการ  และการปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการของระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตรและ
สาระของรายวิชาว่า สามารถที่จะดําเนินงานได้ดีในปีการศึกษาน้ี  เน่ืองจากในปีการศึกษา 2560 ครบรอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตร จึงต้องวางแผนและดําเนินงานในการปรับปรุงหลักสูตร โดยการปรับปรุงระบบและกลไกในการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระของรายวิชา ดังแผนผังที่ 5.1(3) 
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เปิดรับนิสิต

มีนิสิตเข้าศึกษาหรือไม่

จัดทํา มคอ.3 – มคอ.7

มี

ร่าง มคอ.2 
โดยพิจารณาจากผลสํารวจความต้องการของ

นิสิตและผู้ใช้บัณฑิต

กําหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ครอบคลุมกับ
โครงสร้างหลักสูตร

ส่ง มคอ.2 ไปตามระบบ

หยุดการประเมินประกันคุณภาพร
ะดับหลักสูตร

ไม่มี

พิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิต/
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอใน มคอ.5

ปรับปรุงแผนการสอน/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามข้อเสนอใน มคอ.5/มคอ.6

มีการปรับปรุง

ปรับปรุงหลักสูตรโดยไม่กระทบโครงสร้าง 
ด้วยการเปิดรายวิชาที่มีความทันสมัย

สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

หลักสูตรครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่

ไม่ใช่

ไม่มีการปรับปรุง

แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงห
ลักสูตร

แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
พิจารณาหลักสูตร

ยื่นโครงการเปิดหลักสูตร

 
 

แผนผังที ่5.1(3) ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
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- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ 
ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.2555) มีรายวิชาคณ792 

หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (MA792 Current Research Topics in Mathematics) ซึ่งจะอภิปรายและ
นําเสนอหัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรได้ปรับปรุงรายวิชาน้ีเพ่ิม
จากเดิม โดยในรายวิชาน้ีจะให้นิสิตค้นคว้างานวิจัยที่ทันสมัยในระบบออนไลน์ และต้องสามารถเลือกงานวิจัยที่มี
คุณภาพได้ เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการหาหัวข้อปริญญานิพนธ์  ในการพิจารณางานวิจัยที่มีคุณภาพน้ันสามารถ
พิจารณาจากคุณภาพของวารสารและสํานักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัย  ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดการบรรยาย เรื่อง 
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพของวารสารและสํานักพิมพ์ที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์  เพ่ือเป็นการเสริมต่อ
ให้นิสิตที่เรียนวิชาคณ792 จะได้รับรู้ที่มาและหลักเกณฑ์ของ Beall’s list เพ่ือยกมาตรฐานการวิจัยในสาขา
คณิตศาสตร์และนําความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในรายวิชา คณ999 ปริญญานิพนธ์ แต่รายวิชาน้ีไม่ได้เปิดสอนในปี
การศึกษา 2558 (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

สําหรับในปีการศึกษา 2559 รายวิชาคณ792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ ได้เปิดสอนรายวิชาน้ี จึงได้
นําผลของการปรับปรุงมาใช้  นอกจากน้ีหลักสูตรยังได้ปรับปรุงรายวิชาคณ793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (MA 
793 Seminar in Advanced Mathematics I) ซึ่งได้เปิดสอนทั้งสองภาคเรียน  โดยกําหนดให้นิสิตค้นคว้าและเลือก
งานวิจัยที่ทันสมัยตามความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่างๆท่ีสนใจท่ีมีคุณภาพในการอภิปรายและนําเสนอ
งานวิจัยที่เลือก  พร้อมทั้งฝึกเขียนบทคัดย่องานวิจัยคณิตศาสตร์ด้วยภาษาอังกฤษ  ซึ่งทางหลักสูตรได้จัดโครงการ
เทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการ
เขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ซึ่งโครงการน้ียังเป็นประโยชน์ในการทําปริญญานิพนธ์ (Ph.D.Math_59_3.2_6 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ เรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษในงานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2  
Ph.D.Math_59_5.1_1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
Ph.D.Math_59_5.1_2 ปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย/มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
Ph.D.Math_59_5.1_3 ระเบียบการรับสมัครสอบคดัเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  

ภาคต้น ประจําปีการศึกษา 2559 
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
Ph.D.Math_59_1.1_6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7 
Ph.D.Math_59_3.2_14 สรุปผลการประเมินอาจารย์ ปค.003 (ความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์และ

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของแต่
ละรายวิชา) 

Ph.D.Math_59_3.2_15 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้) 

Ph.D.Math_59_3.2_2 สรุปผลการประเมินแบบสอบ ถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร ปร.ด.
(คณิตศาสตร์) 

Ph.D.Math_59_3.2_16 สรุปโครงการส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษใน
งานวิจัยคณิตศาสตร์ เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

Ph.D.Math_59_5.1_4 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

Ph.D.Math_59_5.1_5 ร่างรายวิชาและคําอธิบายรายวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

Ph.D.Math_59_5.1_6 ร่างคําสั่งแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
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การบริหารหลกัสูตร 

1. ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 

การบริหารหลกัสูตรมีปัญหาในเร่ืองจํานวนนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิต  เน่ืองมาจากนิสิตที่มาสมัคร
สอบคัดเลือกยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนด  ซึง่ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรมีนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือกจํานวน 
2 คน  ส่งผลในการบริหารหลักสูตรที่ได้วางแผนไว้ 

 

 2. ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผ์ลตามวัตถุประสงคข์องหลักสูตร 

 ผลกระทบของปัญหาเกี่ยวกับมีนิสิตเขา้เรียนไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสติ เน่ืองจากนิสิต 1 คนเข้าเรียนภาค
เรียนที่ 1 และนิสิตอีกคนเข้าเรียนภาคเรียนที่ 2 ทําใหใ้นปีการศึกษา 2559 ส่งผลการปรับบางรายวิชาให้ได้เรียน
ร่วมกัน  เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หาแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องจํานวนนิสิตที่ไม่เป็นไปตามแผน  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการรับนิสิตปีการศึกษา 2560 ดังน้ี 

 1. ให้เปิดรับการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรปร.ด. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560
ทั้งหมด 3 รอบ ตามกําหนดการเปิดรับนิสิตของบัณฑิตวิทยาลัย  

 2.  ถ้าในรอบที่เปิดรับสมัคร จํานวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกไม่ได้ตามท่ีกําหนดในแผนรับ ควรให้มีการ
เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรอบถัดไปตามรอบที่บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัคร  

 3.  เพ่ิมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากขึ้น 

 4.  ปรับปรุงรายละเอียด/เน้ือหาของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ดังน้ี  

  4.1 สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis  และ Graph Theory 

  4.2 สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดย 
 ผู้สมัครเลือกทําเพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ต่อไป  

  4.3 สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  

  4.4 ให้ผู้สมัครนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัยที่สนใจ 

  4.5 สอบสัมภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขยีน 

เน่ืองจากในการเปิดรับนิสิตภาคต้อนของปีการศึกษา 2560 ไม่ได้เป็นไปตามแผนการรับนิสิต ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้หาแนวทางการแก้ปัญหา โดยเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการการสอบ
คัดเลือกนิสิตปีการศึกษา 2560 ภาคปลาย ในเรื่องรายละเอียด/เน้ือหาของวิชาที่จะสอบคัดเลือก ดังน้ี 
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1. สอบข้อเขียนพ้ืนฐานในวิชา  Algebra, Analysis  หรือ Graph Theory โดย 

ผู้สมัครเลือกทําเพียง 2 วิชาเท่าน้ัน 

  2. สอบข้อเขียนความถนัดเชิงลึกในวิชา Algebra, Analysis หรือ Graph Theory โดย 
 ผู้สมัครเลือกทําเพียง 1 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่ถนัดและสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ต่อไป  

  3. สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษทั่วไป  

  4. ให้ผู้สมัครนําเสนอกรอบแนวคิดโครงการวิจัยที่สนใจ 

  5. สอบสมัภาษณ์เชิงวิชาการ โดยไม่ต้องรอผลสอบข้อเขยีน 
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การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2) 
 

พิจารณาคุณสมบัติ เพื่อกําหนดผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ

พัฒนาทักษะทางวิชาการ/ วิชาชีพ

จัดทํา มคอ. 3 หรือ มคอ. 4 ให้ทันสมัยในด้านเนื้อหา 
กิจกรรมการเรียน 

การวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

พิจารณา มคอ.3 หรือ มคอ.4 โดยใช้ มคอ.5 และ มคอ.6 
ของปีการศึกษาก่อนหน้าประกอบ 

พร้อมเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนรู้
ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้

จัดทํา มคอ.7 
เพื่อนําผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน

ในปีการศึกษาถัดไป

สํารวจความเช่ียวชาญ 
ความพร้อมและความสนใจของอาจารย์ผู้สอน

จัดทํา มคอ.5/ มคอ.6

 
 

แผนผังที ่5.2(1) ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
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 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประเมินระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2558 โดยได้ปรับปรุงระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน ตาม
แผนผังที่ 5.2(1) เพ่ือนํามาใช้ในการดําเนินงานในปีการศึกษา 2559 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 
 
- การกําหนดผู้สอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการกําหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอนดังน้ี 
 1. กําหนดอาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 2. พิจารณาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละรายวิชา  เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้จากอาจารย์ผู้สอนที่มีความ
เช่ียวชาญหลากหลาย ทําให้มีโอกาสการพัฒนามุมมองหรือความคิดจากผู้สอนหลากหลายความรู้และประสบการณ์  
 3. นํารายวิชาที่เปิดสอนเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์
ผู้สอนจากคุณวุฒิ และประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนว่าสอดคล้องกับรายวิชาที่จะเปิดสอนหรือไม่ 
รวมท้ังอาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายให้ทําการสอนในรายวิชาน้ัน ๆ หรือไม่ ทําให้ได้
อาจารย์ผู้สอนที่มีความเช่ียวชาญอย่างแท้จริงเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้สู่นิสิต 
 4. กรณีที่มีการจ้างอาจารย์พิเศษคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมของอาจารย์พิเศษตาม
คุณสมบัติข้างต้นและเสนอช่ืออาจารย์พิเศษและคุณวุฒิเพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการมหาวิทยาลัยก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 5. นําผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่ได้เปิดแล้วมาพิจารณาประกอบในการกําหนดอาจารย์ผู้สอน 
 
ผลการดําเนินงาน 
  
 ในปีการศึกษา 2559  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้สํารวจความเช่ียวชาญของอาจารย์ในภาควิชาดังน้ี 
 

อาจารย์ผู้สอน ความเชี่ยวชาญ 

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี Graph Theory, Discrete Mathematics 

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

ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ  

ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล 

Numerical Analysis, Finite Element Method, Partial Differential 
Equations 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์  

อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory,  

Linear Algebra 

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

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

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

อ.ดร.ชิรา ลําดวนหอม 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 

 
 เพ่ือนํามาพิจารณาในการวางแผนอาจารย์ผู้สอนตามความเช่ียวชาญและคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้กําหนดอาจารย์ผู้สอนตามรายวิชาในหลักสูตรของปีการศึกษา 2559 ดังน้ี 
 

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 

สัมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 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 

สัมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 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 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 
วิชาเอกเลือก   

คณ 711 
MA 711 

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 
Functional Analysis 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 

คณ 721 
MA 721 

พีชคณิตแนวใหม่ 
Modern Algebra 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 723 
MA 723 

ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต 
Algebraic Semigroup Theory 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 751 
MA 752 

ทฤษฎีกราฟข้ันสูง 
Advanced Graph Theory 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
อ.ดร.ชิรา ลําดวนหอม 

คณ 752 
MA 752 

คณิตศาสตร์เชิงการจัดการข้ันสูง 
Advanced Combinatorics 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
อ.ดร.อุทุมพร มาโต 

 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
  
 หลังจากน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วรานุช แขมมณี และ อ.ดร.เสริมศรี ไทยแท้ 
จัดทําสํารับการลงทะเบียนสําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 และจัดทําตารางสอนของหลักสูตร  
เพ่ือนําส่งทางฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ ดังน้ี 
 
ภาคเรียนที่ 1/2559 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 
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 793 
MA 793 

สัมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 1 
Seminar in Advanced Mathematics I 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
 

คณ 999 
MA 999 

ปริญญานิพนธ์ 
Dissertation 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
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ภาคเรียนที่ 2/2559 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน 
คณ 711 
MA 711 

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 
Functional Analysis 

อ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 

คณ 752 
MA 752 

คณิตศาสตร์เชิงการจัดการข้ันสูง 
Advanced Combinatorics 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
 

คณ 792 
MA 792 

หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 
Current  Research Topics in 
Mathematics 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 793 
MA 793 

สัมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 1 
Seminar in Advanced Mathematics I 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
 

คณ 794 
MA 794 

สัมนาทางคณิตศาสตร์ข้ันสูง 2 
Seminar in Advanced Mathematics II 

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร 

คณ 999 
MA 999 

ปริญญานิพนธ์ 
Dissertation 

ผศ.ดร. วรานุช แขมมณี 
 

 

และมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา มคอ.3 โดยใช้ มคอ.5 (ถ้ามี) ของปีการศึกษาที่ผ่านมา พร้อมเสนอแนะแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือจัดทํา มคอ.3 ให้ทันสมัยในด้านเน้ือหา กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ (Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3)  ดําเนินการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้  จัดทํา มคอ.5 ในแต่ละวิชา (Ph.D.Math_59_1.1_5 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5) และยังมีรายวิชา คณ999 ปริญญานิพนธ์ สําหรับรายวิชาที่กําหนด
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอ่ืนๆ จะนําไปปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํามคอ.7 ของปี
การศึกษานี้ (Ph.D.Math_59_1.1_6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7, Ph.D.Math_59_1.1_3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบ มคอ.3 โดยอาจารย์ผู้สอน
และผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํามคอ.3 ส่งหลกัสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน และมอบหมายให้ รศ.ดร.
วรานุช  แขมมณี เป็นผู้ติดตามการจัดทํา มคอ.3 (Ph.D.Math_59_1.1_4  รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3)  
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) 

 
- การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ หลักสูตรได้กําหนดให้หัวข้อปริญญานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ขั้นสูง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภายใต้การควบคุมและคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถดําเนินการทําปริญญานิพนธ์อย่างเป็นระบบ และเผยแพร่ผลงานได้ 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ หน้า 71 

นิสิตในหลักสูตร ช้ันปีที่ 3 ได้ทําปริญญานิพนธ์ต่อในปีการศึกษานี้  ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ รศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  โดยหัวข้อปริญญานิพนธ์ทางทฤษฎีกราฟคือ The Characterization  - 
Labeling of Graphs  ซึ่งเป็นหัวข้อเฉพาะทางขั้นสูงในสาขาคณิตศาสตร์  

 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์ 
 การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ต้องมีความ
เช่ียวชาญในหัวข้อปริญญานิพนธ์ที่นิสิตเสนอ รวมท้ังคอยควบคุมจํานวนนิสิตในปรึกษาให้มีความถูกต้องตาม
ข้อกําหนดของข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ .ศ .  2554 
(Ph.D.Math_59_5.2_1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์) 

ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์ซึ่งได้แต่งต้ังแล้วในปีการศึกษา 2558 คือ รศ.ดร.วรานุช  
แขมมณี  ซึ่งมคีวามเช่ียวชาญทางด้านทฤษฎีกราฟ โดยหัวข้อปริญญานิพนธ์ของนิสิตที่นําเสนอทางด้านทฤษฎีกราฟ 
(Ph.D.Math_59_3.2_3  หนังสือแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี) 

 
 
 

- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ คือ รศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  ได้วางแผนการทําปริญญา
นิพนธ์  โดยกําหนดตารางเวลาการรายงานความก้าวหน้าการทําปริญญานิพนธ์  และกําหนดงานในการทําปริญญา
นิพนธ์ ดังน้ี 

 
ปีท่ี 3 ลงทะเบียน แผนการดําเนินงาน 
ภาคเรียนท่ี 1 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  - ค้นคว้างานวิจยัเพ่ิมเติมในหัวข้อวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีทํา (1 

เดือน) 
- ร่างบทความวิจยั1 บทความ และเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (1 

เดือน) 
- ได้บทความวิจัย 1 บทความ และเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (1 เดือน) 
- ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และสอบเค้าโครง

ปริญญานิพนธ์ (1 เดือน) 
ภาคเรียนท่ี 2 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต - ทํางานวิจัยเพ่ิมเติม และร่างบทความวิจัย (1 เดือน) 

- ได้บทความวิจัย 1 บทความ และเขียนปริญญานิพนธ์ (1 เดือน) 
- ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และเขียนปริญญา

นิพนธ์ต่อ (1 เดือน) 
- สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และปรับแก้เล่มตามคําแนะนําของ

กรรมการสอบแล้วส่งเล่มท่ีบัณฑิตวิทยาลัย (1 เดือน) 
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ผลการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิตเป็นไปตามแผนที่วางไว้ดังน้ี 
ภาคเรียนที่ 1 
- ได้บทความวิจัยทางทฤษฎีกราฟ 1 บทความคือ  -Max Labelings of Graphs 
- สอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ผ่าน (Ph.D.Math_59_3.2_5 รายงานผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของ

นางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี) 
- ได้ตีพิมพ์ผลงานวิชาการท่ีไปนําเสนอในปีการศึกษา 2558 คือ  - Labeling of a Cycle with One 

Chord. Discrete and Computational Geometry and Graphs, Lecture Notes in Computer Science. 
9943(2016) 155-166. 

ภาคเรียนที่ 2 
- ได้บทความวิจัยทางทฤษฎีกราฟ1 บทความคือ The Unique  -Min Labelings of Graphs 
- สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ผ่าน (Ph.D.Math_59_3.2_7 รายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี) 
- นําเสนอผลงานทางวิชาการเร่ือง The Unique  -Min Labelings of Graphs ในการประชุมวิชาการทาง

คณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี 2560 (AMM 2017) (Ph.D.Math_59_3.2_17 ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการ
ทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี 2560 ของนิสิต) 
 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้นิสิตทําแบบประเมินอาจารย์ในรายวิชา คณ 999 ปริญญานิพนธ์  เพ่ือนํา
ผลการประเมินอาจารย์มาปรับปรุง/พัฒนาในรายวิชาน้ี  ซึ่งผลการประเมินอาจารย์อยู่ในระดับดีมาก ไม่มี
ข้อเสนอแนะที่จะปรับปรุง/พัฒนา  แต่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้
วางแผนและปรับปรุง/พัฒนาในการทําปริญญานิพนธ์ ดังน้ี  
 

ปีท่ี 3 ลงทะเบียน แผนการดําเนินงาน(ปรับปรุง) 
ภาคเรียนท่ี 1 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต  - ค้นคว้างานวิจยัเพ่ิมเติมในหัวข้อวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีทํา 

และตรวจสอบงานวิจัยไม่ซํ้าซ้อนกับงานวิจัยของผู้วิจัยอ่ืน  
- ร่างบทความวิจยั1 บทความ และเขียนเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
- ได้บทความวิจัย 1 บทความ และเค้าโครงปริญญานิพนธ์ 
- ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ และสอบเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์ 

ภาคเรียนท่ี 2 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต - ทํางานวิจัยเพ่ิมเติม และร่างบทความวิจัย 
- ได้บทความวิจัย 1 บทความ และเขียนปริญญานิพนธ์ 
- ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการและเขยีนปริญญา

นิพนธ์ต่อ 
- สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ และปรับแก้เล่มตามคําแนะนํา

ของกรรมการสอบแล้วส่งเล่มท่ีบัณฑิตวิทยาลัย  และนําเสนอ
บทความ  วิจัยในการประชุมทางวิชาการในระดับชาติ/
นานาชาติพร้อมส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ใน วารสารทางวิชาการ 

(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 
รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 

Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 
Ph.D.Math_59_1.1_5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5 
Ph.D.Math_59_1.1_6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 
Ph.D.Math_59_5.2_1 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
Ph.D.Math_59_3.2_3 หนังสือแต่งต้ังที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 
Ph.D.Math_59_3.2_5 รายงานผลการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 
Ph.D.Math_59_3.2_7 รายงานผลการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ของนางสาวสุภาภรณ์ สดวกดี 
Ph.D.Math_59_3.2_17 ประกาศนียบัตรการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจําปี 2560 

ของนิสิต 
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การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

 

 
 
 

แผนผังที ่5.3(1) ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

 

  



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ หน้า 75 

ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมร่วมกันประเมินระบบการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของปีการศึกษา 2558 เพ่ือนําไปปรับปรุง/พัฒนา ในปีการศึกษา 
2559 โดยได้เพ่ิมเรื่องการวิพากษ์แบบประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต ดังแผนผังที่ 5.3(1) คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนผังที่ 5.3(1) ดังน้ี 

1. ร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทําแบบประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชาที่เปิด
สอนตาม มคอ.3 (Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3, Ph.D.Math_59_1.1_3 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)  

2. จัดทําการวิพากษ์แบบประเมนิทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิต 
3. ให้นิสิตประเมนิทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสติ 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชารวบรวมข้อมูลในการทําแบบประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตส่งให้

หลักสูตรภายใน 30 วัน หลังเสร็จสิ้นการสอบปลายภาค (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

5. สรุปผลการประเมินจากการทวนสอบ เพ่ือเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงต่ออาจารย์ผู้สอนต่อไป 
(Ph.D.Math_59_5.3_1 สรปุผลการประเมินทวนสอบผลการเรียนรู)้ 

6. อาจารย์ผู้สอนนําแนวทางการปรับปรุงจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 เพ่ือใช้สําหรับการเรียนการสอนให้ครั้งถัดไป 

 
เน่ืองจากในปีการศึกษา 2559 มีรายวิชาที่เปิดสอนทั้ง 2 ภาคเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดให้มี

การประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการจัดทําแบบประเมินทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในรายวิชาน้ี  ด้วยความร่วมมือกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  โดยจัดทําแบบประเมินที่มี
ความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่แสดงไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคเรียน หลักสูตรได้กําหนดเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินอาจารย์ผู้สอนที่ 3.5 ขึ้นไปจึงจะถือว่าผ่าน นิสิตทําแบบประเมินภายหลังเสร็จสิ้นการเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียน จากนั้นอาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลเพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และร่วมกัน
พิจารณาผลการประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้แล้วหาข้อสรุปเพ่ือปรับปรุงแก้ไขวิธีการจัดการเรียนการสอนในหัวข้อที่
ตํ่ากว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้ แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนดําเนินการปรับปรุงแก้ไข ผลการประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้ใน
รายวิชา คณ999 ปริญญานิพนธ์  อยู่ในระดับ ดีมาก ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด (Ph.D.Math_59_5.3_1 สรุปผลการ
ประเมินทวนสอบผลการเรียนรู้) 
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- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 
แผนผังที ่5.3(2) ระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางระบบกลไกการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตตามแผนผังที่ 5.3(2)  เพ่ือใช้
ประเมินผลที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบข้อสอบ การทํารายงานและการอภิปราย มีการกําหนด
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

 ในปีการศึกษา 2559 มีรายวิชาประเมินผลการเรียนรู้ ดังน้ี 
 
 
 

ภาคเรียนที่ 1/2559 มี 3 รายวิชา คือ 
 คณ721  พีชคณิตแนวใหม่ (MA 721 Modern Algebra) 
 คณ723  ทฤษฎีเซมิกกรุปเชิงพีชคณิต (MA 723 Algebraic Semigroup Theory) 
 คณ793  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (MA 793 Seminar in Advanced Mathematics I) 
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ภาคเรียนที่ 2/2559 มี 5 รายวิชา คือ 
 คณ711 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน (MA 711 Functional Analysis) 
 คณ752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง (MA 752 Advanced Combinatorics) 
 คณ792หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (MA 792 Current Research Topics in Mathematics) 
 คณ793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (MA 793 Seminar in Advanced Mathematics I) 
ซึ่งการประเมินผลเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในแต่ละรายวิชา (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  
โดยมอบหมายให้ รศ.ดร.วรานุช  แขมมณี  ติดตามการจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.7  เป็นไปตามกําหนดเวลานําผลเข้า
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือจะนําผลที่ได้ในการดําเนินการ มคอ.5 และ มคอ.7  มาปรับปรุงพัฒนาใน
ปีการศึกษาถัดไป 

 

- การประเมินปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
 การประเมินปริญญานิพนธ์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ปฏิบัติดังน้ี 
 1. การวางแผนการลงทะเบียนตามแผนการเรียนใน มคอ.2 คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง
การลงทะเบียน 4 ภาคเรียน ภาคเรียนละ 9 หน่วยกิต 
 2. การกําหนดเกณฑ์การประเมิน คณ 999 ปริญญานิพนธ์ 9 หน่วยกิต ดังน้ี 
 
 

ผลการเรียนรู ้ สัดส่วนของการประเมินผล วิธีการประเมิน 

คุณธรรม  จริยธรรม ร้อยละ 10 สังเกตพฤติกรรม 

ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- มีความรูแ้ละความเข้าใจอย่างถ่องแท้และ
ลึกซึ้งในหลักการ  ทฤษฎี  และข้อมูลเฉพาะทาง
ทฤษฎีที่เป็นแก่นในสาขาคณติศาสตร์ 

ร้อยละ 90 การทําปริญญา
นิพนธ์ 

ทักษะทางปัญญา - สังเกตพฤติกรรม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- สังเกตพฤติกรรม 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สังเกตพฤติกรรม 
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 3. การวางแผนการประเมินการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ โดยทางหลักสูตรได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
เป็นผู้มีความเช่ียวชาญในสาขาที่นิสิตทําวิจัยโดยพิจารณาคัดเลือกในเป็นไปตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ (Ph.D.Math_59_5.3_2 
ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์) 
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Math_59_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลการเรียนรู ้
Ph.D.Math_59_5.3_2 ข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัยในการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ที่ 5.4) 

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งช้ีการดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตรดําเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา 

ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

1 อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

อาจารย์ประจําหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุม
จํานวน 7 คร้ัง ในปีการศึกษา 2559 เพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
(Ph.D.Math_59_1.1_3) 

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

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ได้รับการรับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 
2556 โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบมคอ. 2 
ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

รายละเอียดของหลักสูตร 
มคอ.2 
(Ph.D.Math_59_1.1_1) 

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละ
ภาคการศึกษา ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 

ใน 

ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 3วิชา       

ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 5วิชา ก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

จํานวนการจัดทํา มคอ.3 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 3วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 5วิชา 

รายละเอียดของรายวิชา 
มคอ. 3 
(Ph.D.Math_59_1.1_4) 

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรได้จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 3วิชา  
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 5วิชา ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2559 ครบทุกรายวิชา  
จํานวนการจดัทํา มคอ.5 ผ่านระบบ 
ภาคเรียนท่ี 1/2559 จํานวน 3วิชา      
ภาคเรียนท่ี 2/2559 จํานวน 5วิชา 

รายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชา มคอ. 5 
(Ph.D.Math_59_1.1_5) 

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 2559 

รายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร มคอ. 7 
(Ph.D.Math_59_1.1_6) 

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสูตร มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาท่ีเปิด
สอนในปีการศึกษา 2559 

สรุปผลการประเมินทวน
สอบผลการเรียนรู้ 
(Ph.D.Math_59_5.3_1) 
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ผลการดําเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน  
(Key Performance Indicators) 

ผลการดําเนินงาน 
(เขียนบรรยายผลการดําเนินงาน) 

รายการหลักฐาน 

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

หลักสูตรมีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 
7 ปีท่ีแล้ว 

รายงานประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
(Ph.D.Math_59_1.1_3) 

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

ไม่มีอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 2559  

9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

โครงการเพื่อพัฒนาทาง
วิชาการของอาจารย์ 
(Ph.D.Math_59_5.4_1) 

10 บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
และ/หรือวิชาชีพ 

บุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

โครงการเพื่อพัฒนาทาง
วิชาการของบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการ
สอน 
(Ph.D.Math_59_5.4_2) 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 5.00 จากคะแนนเต็ม 5.00 

สรุประดับความพึงพอใจ
ของนิสิตปีสุดท้ายท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 
(Ph.D.Math_59_5.4_3) 

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเต็ม 5.00 

ไม่รับการประเมิน เนื่องจากไม่มีนิสิตจบการศึกษาในปี
การศึกษา 2558 

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 10  
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ท่ีดําเนินการผ่าน 10  
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ังหมดในปีนี้ 100  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว้ 
มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 
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รายการหลักฐานอ้างอิง    

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูร 
Ph.D.Math_59_1.1_1 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 2 
Ph.D.Math_59_1.1_4 รายละเอียดของรายวิชา มคอ. 3 
Ph.D.Math_59_1.1_5 รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ. 5 
Ph.D.Math_59_1.1_6 รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ. 7 
Ph.D.Math_59_5.3_1 สรุปผลการประเมินทวนสอบผลการเรียนรู ้
Ph.D.Math_59_5.4_1 โครงการเพ่ือพัฒนาทางวิชาการของอาจารย์ 
Ph.D.Math_59_5.4_2 โครงการเพ่ือพัฒนาทางวิชาการของบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
Ph.D.Math_59_5.4_3 สรุประดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1) 

ผลการดําเนนิงาน 

กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือจัดสรรงบประมาณเพื่อจดัหา
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้

กรรมการบริหารหลักสูตรและกรรมการฝ่ายแผนคณะวิทยาศาสตร์จัดทํา
แผนงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้เสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ดําเนินการได้ในระดับหลักสูตร

กรรมการบริหารหลกัสตูรแจ้งส่วน
งานท่ีรับผิดชอบ

ภาควิชาคณิตศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์จัดซือ้ครุภัณฑ์ 
เพ่ือสนบัสนุนการเรียนรู้

กรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินครุภัณฑ์และส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้เพื่อเข้าท่ีประชมุจัดหารือปรับปรุงในปีถัดไป

นิสิตและอาจารย์ประเมินสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้

สิ้นสุดระบบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

ใช่ ไม่ใช่

ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

หรือมีข้อเสนอแนะ

กรรมการบริหารหลักสูตร
สาํรวจจาํนวนและความเหมาะสมของสิ่งสนบัสนุนการเรยีนรูท้ี่มอียู่

แล้วกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ ี่ควรมีในการจดัการเรยีนการสอนโดยอ้างองิขอ้มลูจาก
รายงานการประเมนิตนเองและรายงานผลดําเนินงานของหลกัสตูร (มคอ.7) ของปีการศึกษาทีผ่า่นมา
และแบบประเมนิความพึงพอใจเก ีย่วกับสิง่สนับสนุนการเรยีนรูต่้อการจัดการเรียนการสอนหรือ ปค.004 

อาจารยผู์ส้อนและนิสิต
ใช้สิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ที่มีอยู่และได้รบัการอนุมตั ิในการจัดการเรยีนการสอน 

กรรมการบรหิารหลักสูตร
จดัทํารายงานการประเมนิตนเองและรายงานผลดําเนินงานของหลกัสูตร (มคอ.7)

โดยมกีารนําเสนอผลการประเมินความพงึพอใจ และแนวทางปรบัปรุงการบริหารจัดการสิง่สนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อนําไปใช้เป็นขอ้มูลในกําหนดสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูท้ี่ควรมี  ในปีการศึกษาถัดไป

แผนผังที ่6.1 ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

ในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้วางแผนจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์เอกสารขาวดํา 1 เครื่องเพ่ือ
ทดแทนเคร่ืองพิมพ์เอกสารเครื่องเดิมที่มีปัญหา จากการสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตจาก
สรุปผลการประเมินแบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการ
สอนของปีการศึกษา 2557 ซึง่ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับการอนุมัติจากภาควิชาคณิตศาสตร์จากน้ัน
กรรมการบริหารหลักสูตรได้ทําแผนงบประมาณเสนอคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ตามข้ันตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติในการจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ และได้นํามาใช้ทดแทนเคร่ืองเดิมในปีการศึกษา 2559 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรสํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตจากสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558 (Ph.D.Math_59_6.1_1 สรุปผลการประเมนิ
ความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการเรียนการสอนของปีการศึกษา 2558,  
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) อยู่ในระดับมาก แต่ยังมีปัญหาในเครื่อง
ฉายสามมิติเพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการนําเสนองานวิจัย ซึ่งทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้เคยวางแผน
ที่จะจัดหาเคร่ืองฉายภาพสามมิติ ในปีการศึกษา 2558 นอกจากน้ีเครื่องพิมพ์ที่ห้อง 19-0902 สามารถพิมพ์งานได้
เฉพาะขาวดําเท่าน้ัน แต่ในระบบการเรียนการสอนและงานวิจัยจําเป็นต้องใช้เครื่องพิมพ์เอกสารส ี
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) ดังน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึง
ประชุมเพ่ือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และลงความเห็นว่า 

1. ควรจัดหาเคร่ืองฉายสามมิติ 1 เครื่อง 
2. ควรจัดหาเคร่ืองพิมพ์เอกสารสี 1 เครื่อง 

 จากน้ันคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ทาํการจัดหา/จดัซื้อเคร่ืองฉายสามมิติ 1 เครือ่ง และเคร่ืองพิมพ์
เอกสารสี 1 เครื่อง และในปีงบประมาณ 2559 ต่อภาควิชาคณิตศาสตร์  

 
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสํารวจความพร้อมสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
1. ห้องเรียน และห้องทํางานวิจัยของนิสิต คือ ห้อง 19-0902 ตึก 19 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครือ่งและเคร่ืองพิมพ์เอกสารขาวดํา 1 เครื่อง 
3. อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพ่ือสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล และติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และนิสิต 
4. การเรียนการสอนของรายวิชาผ่านระบบ e-Learning (ATutor) ในวิชาที่เปิดสอน 
5. ตรวจสอบหนังสือในสํานักหอสมุดกลางสาํหรับหนังสือที่จําเป็นสําหรับการเรียนการสอน   

          6. วางแผนจัดหาเคร่ืองฉายสามมติิ 1 เครื่องในงบประมาณ 2560 เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนและการ
นําเสนองานวิจัยในปีการศึกษา 2559 (Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 
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          7. วางแผนและจัดซือ้เคร่ืองพิมพ์เอกสารสี 1 เครื่องในงบประมาณ 2561 ของบัณฑิตศึกษา 
(Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร) เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2560 
          
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิตและ
อาจารย์ต่อการจัดการเรียนการสอน และสรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004  (ด้านการจัดการเรียนการสอนและ
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) (Ph.D.Math_59_6.1_2 สรุปผลการประเมนิรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการ
สอนและด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้)) , Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร, 
Ph.D.Math_59_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสูตร ปร.ด.(คณิตศาสตร์)) อยู่ในระดับ
มาก แต่ยังมีปัญหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในส่วนของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของนิสิตเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การ
สืบค้นข้อมูลเพ่ือทํางานวิจัยซึ่งมีปัญหาแทบใช้งานมิได้เลยอันเน่ืองมาจากอายุการใช้งานที่นานเกินไปจนไม่สารถรอง
รับโปรแกรมคอมพิวเตอร์รุ่นปัจจุบันได้จึงวางแผนที่จะจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เครือ่งในปีการศึกษา 2560 ใน
ปีงบประมาณ 2561 เพ่ือใช้สาํหรับปีการศึกษา 2560 รวมถึงเคร่ืองพิมพ์เอกสารสี 1 เครื่อง และ ทุนการศึกษานิสติ
จํานวน 2 ทุน  
 
 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายละเอียดของเอกสาร 
Ph.D.Math_59_6.1_1 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการจัดการ

เรียนการสอนของปีการศึกษา 2558 
Ph.D.Math_59_1.1_3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Ph.D.Math_59_3.2_15 สรุปผลการประเมินรายวิชา ปค.004 (ด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้) 
Ph.D.Math_59_3.3_2 สรุปผลแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตเก่ียวกับหลักสตูร ปร.ด.

(คณิตศาสตร)์ 
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หมวดที่ 5  
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหนา้ของการดําเนินงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

แผนดําเนนิการ กําหนดเวลาท่ี

แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ดําเนนิการไดส้ําเร็จ 

- เชิญอาจารย์พิเศษมา

บรรยายเรื่อง เทคนิค

การเขียนงานวิจัยให้

ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

ในระดับนานาชาติ 

กรกฎาคม 2560 อาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 

- หลักสูตรปร.ด. (คณิตศาสตร์) ได้จัดโครงการ

ส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เรื่อง 

“โครงการเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษใน

งานวิจัยคณิตศาสตร์เพ่ือให้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร

ระดับนานาชาติ” ในวันที่ 28 เมษายน 2560 

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) (ถ้ามี)      

กําลังดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรซึ่งยังคงจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน

และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) (ถ้ามี)       

การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรอืลดคําอธิบายรายวิชาเพ่ือให้มีเน้ือหาที่ทันสมัยและ
สอดคล้องกับพจนานุกรมศัพท์คณิตศาสตร์ ฉบับราชบณัฑิตยสภา พ.ศ. 2559 พิมพ์คร้ังท่ี 11       
 

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี 2560 
 

แผนการดําเนนิการ วันสิน้สุดการ 

ดําเนนิการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ 

- ดําเนินการจัดโครงการการเขียนโปรแกรม LaTeX 
เพ่ือการผลิตผลงานทางวิชาการให้มีคุณภาพระดับ
สากล 

 กรกฎาคม 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
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หมวดที่ 6 
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 

1. หลักสูตรควรจัดให้มีการแลกเปลียนแนวปฏิบัติที่ดีเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
2. หลักสูตรควรมีมาตรการเร่งด่วนหรือวิธีการท่ีจะได้จํานวนนิสิตแรกเข้าให้เป็นไปตามแผน 
3. หลักสูตรควรจัดกิจกรรมทีส่่งเสริมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จะทําให้อาจารย์ประจํา

หลักสูตรทุกทา่นมีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 
4. หลักสูตรควรติดตามผลของการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และรายงานผลให้เห็นชัดเจนและ

เป็นรูปธรรม 
 

 

 

 2. ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนําข้อคดิเห็นจากผู้ประเมินไปดําเนินการปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

 

 

3. การนําไปดําเนนิการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 

นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพ่ือ

วางแผนในการปรับปรุงหลักสตูรในปี 2561 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

ในปีการศึกษา 2559 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มผีลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ดังน้ี 
 

ตารางสรปุผลของแต่ละองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
คะแนน 

การประเมินเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 1 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 3 3.67 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 4 3.43 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 5 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 4 ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 1 ตัวบ่งชี ้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.44 ระดับคุณภาพดี 12 ตัวบ่งชี้ 

 

 

ผลการประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี ้1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 
1. จํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจํา
เกินกว่า 1 หลกัสูตรไม่ได้และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรน้ัน 

ผ่าน  

2. คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
3. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ  
3. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก 
(ก) และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคณุวุฒิปริญญา
เอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

ผ่าน  

6. คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาน้ันหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

ผ่าน ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรปร.ด. 

(คณิตศาสตร์) ไม่มีการ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา

ปริญญานิพนธ์ร่วม 

7. คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
ปริญญานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคณุวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ  

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ดําเนนิงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการดําเนินงาน 

“ไม่ผ่าน”) 
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สาํเร็จ
การศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง(peer review) 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ปริญญานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ 
นักศึกษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จ
และอนุมัติ/ใหค้วามเห็นชอบโดยสภา
มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 
ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน กําลังดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 

ผลการประเมินตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                           “ผ่าน” 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต    5.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ไม่มีบัณฑิตท่ีจบในปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

1.00 1.00 100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 3  นิสิต   3.67 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  การรับนิสิต       4.00 4.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจําหลักสูตร  3.43 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร      3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร     3.30 
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5.00 5.00   100.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

2.00 5.00  40.00 2.00 

     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  4.00  5.00 80.00 5.00 
    ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

3.00  5.00 0.60 1.20 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร      4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       2.00 2.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    100.00 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 3.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จํานวน 12  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 41.30 
         ตัวบ่งชี้ 12.00 
    คะแนน 3.44 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ 

ท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จํานวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 

1 ผ่าน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.43 - - 3.43 ระดับคุณภาพดี 

5 4 2.00 3.33 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 12 7 4 1  

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 3.33 3.25 5.00 3.44 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน 
ระดับ

คุณภาพดี 
ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี

มาก 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 
 

 

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริมและจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6  
 

องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 
จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรสามารถกํากับ ดูแลให้นิสิตสามารถสําเร็จ
การศึกษาได้ในระยะเวลาตามแผนการเรียน 
2. ผู้สําเร็จการศึกษามีผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

1. หลักสูตรควรจัดให้มีการแลกเปลียนแนวปฏิบัติที่ดี
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
-- 
 

-- 

 

องค์ประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
-- -- 
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จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
จํานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผน 
 

หลักสูตรควรมมีาตรการเร่งด่วนหรือวิธีการท่ีจะได้จํานวน
นิสิตแรกเข้าให้เป็นไปตามแผน 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

-- 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  

-- 
 
องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ประจําหลักสตูร 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ 
 

หลักสูตรควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมหรือกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่จะทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกท่านมีผลงาน
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ 

จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 
-- 
 

-- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

-- 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  

-- 
 
องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
-- -- 

 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

-- 
 

-- 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

-- 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
-- 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดเด่น/จุดแขง็ แนวทางเสริม 
-- -- 

 
จุดที่ควรพฒันา ข้อเสนอแนะ 

การติดตามผลการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรม 
 

หลักสูตรควรติดตามผลของการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และรายงานผลให้เห็นชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
-- 
โปรดระบเุหตุผลในการไดค้ะแนน 4 ขึน้ไป  
-- 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการดําเนินการจริง 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา () 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรน้ีเพียงหลกัสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจําหลักสูตรอ่ืนๆ อีก 
  ขอรับรองว่าเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร............................................................................................... และ 

หลักสูตร................................................................................................ ซึ่งเป็นหลกัสูตรในสาขาเดียวกัน 
 

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

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

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

 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : รศ.วรานุช    แขมมณ ี

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2: อ.จิตตินาถ  รัตนมุง                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่3: อ.เสริมศรี  ไทยแท้                                                                   

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่4: ผศ.เรืองวรินท์  อินทรวงษ ์ สราญรักษ์สกุล                                                    

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 

อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที ่5: อ.ฐิตารีย์  รุ่งรัตน์เกษม                                                                  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : ______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ผศ.รวีวรรณ งามสันติกุล (หัวหน้าภาควิชา) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
 

เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่_______________________ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1 
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

(ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน  จํานวนนิสิตที่สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการ

กระจายของระดับคะแนน 

รายวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของระดับคะแนน จํานวน
นิสิตที่

ลงทะเบียน
เรียน 

จํานวน
นิสิตที่
สอบ
ผ่าน 

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

END900 1/2559 - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 
MA721 1/2559 - 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA723 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA793 1/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA711 2/2559 - 1 - - 1 - - - - - - - - - - 2 2 
MA752 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA792 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA793 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
MA794 2/2559 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาํใหผ้ิดปกติ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 
รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปกีารศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
MA711 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นั 1/2559  

รายวชิาเหล่าน้ีเป็น
รายวชิาในหมวดวชิา
เลอืก ซึง่นิสติไมไ่ดเ้ลอืก
เรยีนในภาคการศกึษา 
1/2559 

 
MA712 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นั
ไมเ่ชงิเสน้ 

1/2559  

MA713 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
ขัน้สงู 

1/2559  

MA714 ทฤษฎขีองสมการเชงิ 1/2559  
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
อนุพนัธส์ามญั 
MA715 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยขัน้
สงู 

1/2559  

MA716 ทฤษฎปีรภิมูบิานาค 1/2559  
MA717 ทฤษฎเีมเชอร ์และความ
น่าจะเป็น 

1/2559  

MA718 ผลเชลยเชงิตวัเลขของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

1/2559  

MA719 ผลเฉลยเชงิตวัเลขของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

1/2559  

MA722 พชีคณติเชงิเสน้ขัน้สงู 1/2559  
MA724 ทฤษฎรีงิและมอดลู 1/2559  
MA725 ทฤษฎรีงิไมส่ลบัที ่ 1/2559  
MA726 พชีคณติเชงิฮอมอโลย ี 1/2559  
MA727 ทฤษฎแีลตทชิ 1/2559  
MA731 เรขาคณติเชงิอนุพนัธ ์ 1/2559  
MA751 ทฤษฎกีราฟขัน้สงู 1/2559  
MA752 คณติศาสตรเ์ชงิการ
จดัการขัน้สงู 

1/2559  

MA761 ทอพอโลย ี 1/2559  
MA771 การโปรแกรมเชงิ
คณติศาสตรข์ ัน้สงู 

1/2559  

MA772 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยั
ดาํเนินการ 

1/2559  

MA773 สถติคิณติศาสตรข์ ัน้สงู 1/2559  
MA774 ตวัแบบเชงิคณติศาสตร์
ข ัน้สงู 

1/2559  

MA775 เทคนิคการหาคา่เหมาะ
ทีส่ดุ 

1/2559  

MA776 ความน่าจะเป็นและ
กระบวนการสโตแคสตกิ 

1/2559  

MA777 คณติศาสตรก์ารเงนิ 1/2559  
MA791 การศกึษารายบุคคลทาง
วชิาคณติศาสตร ์

1/2559  
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
MA792 หวัขอ้วจิยัปจัจุบนัทาง
คณติศาสตร ์

1/2559 รายวชิาเหล่าน้ีเป็น
รายวชิาในหมวดวชิา
บงัคบั นิสติจะ
ลงทะเบยีนเรยีนในภาค
การศกึษา 2/2559  

 

MA794 สมันาทางคณติศาสตร์
ชัน้สงู 2 

1/2559  

ORD936 สอบปรญิญานิพนธ/์สาร
นิพนธ ์ 

1/2559 ไมม่กีารสอบปรญิญา
นิพนธใ์นภาคการศกึษา 
1/2559 

 

END900 การสอบ
ภาษาต่างประเทศ  

2/2559 ไมม่กีารสอบ
ภาษาต่างประเทศในภาค
การศกึษา 2/2559 

 

MA712 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นั
ไมเ่ชงิเสน้ 

2/2559  
รายวชิาเหล่าน้ีเป็น
รายวชิาในหมวดวชิา
เลอืก ซึง่นิสติไมไ่ดเ้ลอืก
เรยีนในภาคการศกึษา 
2/2559 

 

MA713 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข
ขัน้สงู 

2/2559  

MA714 ทฤษฎขีองสมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญั 

2/2559  

MA715 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยขัน้
สงู 

2/2559  

MA716 ทฤษฎปีรภิมูบิานาค 2/2559  
MA717 ทฤษฎเีมเชอร ์และความ
น่าจะเป็น 

2/2559  

MA718 ผลเชลยเชงิตวัเลขของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

2/2559  

MA719 ผลเฉลยเชงิตวัเลขของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 

2/2559  

MA721 พชีคณติแนวใหม ่ 2/2559  
MA722 พชีคณติเชงิเสน้ขัน้สงู 2/2559  
MA723 ทฤษฎเีซมกิรปุเชงิ
พชีคณติ 

2/2559  

MA724 ทฤษฎรีงิและมอดลู 2/2559  
MA725 ทฤษฎรีงิไมส่ลบัที ่ 2/2559  
MA726 พชีคณติเชงิฮอมอโลย ี 2/2559  
MA727 ทฤษฎแีลตทชิ 2/2559  
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รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลท่ีไม่เปิดสอน มาตรการท่ีดาํเนินการ 
MA731 เรขาคณติเชงิอนุพนัธ ์ 2/2559  
MA751 ทฤษฎกีราฟขัน้สงู 2/2559  
MA761 ทอพอโลย ี 2/2559  
MA771 การโปรแกรมเชงิ
คณติศาสตรข์ ัน้สงู 

2/2559  

MA772 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยั
ดาํเนินการ 

2/2559  

MA773 สถติคิณติศาสตรข์ ัน้สงู 2/2559  
MA774 ตวัแบบเชงิคณติศาสตร์
ข ัน้สงู 

2/2559  

MA775 เทคนิคการหาคา่เหมาะ
ทีส่ดุ 

2/2559  

MA776 ความน่าจะเป็นและ
กระบวนการสโตแคสตกิ 

2/2559  

MA777 คณติศาสตรก์ารเงนิ 2/2559  
MA791 การศกึษารายบุคคลทาง
วชิาคณติศาสตร ์

2/2559  

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
MA711 การ
วิเคราะห์เชิง
ฟังก์ชัน 

2/2559 Weak topology and 
weak convergence, 
spectral theory and 
compact operator 

เน่ืองจากเป็นหัวข้อในการ
วิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน ซึ่ง
น่าสนใจและควรศึกษา แต่
อยู่นอกเหนือจากที่กําหนด
ในคําอธิบายรายวิชา 

ปรับปรุงแผนการ
สอนในมคอ. 3 ในปี
การศึกษาถัดไป 
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คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนสิิต แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

END900 การสอบภาษาต่างประเทศ  1/2559   - 
MA721 พีชคณิตแนวใหม ่ 1/2559   - 
MA723 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต 1/2559   - 
MA793 สัมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1  1/2559   - 
MA711 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ช่ัน 2/2559   - 
MA752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดการขั้นสูง 2/2559   - 
MA792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 2/2559   - 
MA793 สัมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1  2/2559   - 
MA794 สัมนาทางคณิตศาสตร์ช้ันสูง 2 2/2559   - 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

รายงานสรุปผลการประเมินอาจารย์ (การประเมิน ปค003) ของนิสิตทกุหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  
รายงานสรุปผลการประเมินรายวิชา (การประเมิน ปค004) ของนิสิตทกุหัวข้ออยู่ในเกณฑ์มากที่สุด  

 
ประสิทธผิลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลบัจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิผล - 
ความรู้ มีประสิทธิผล - 
ทักษะทางปัญญา มีประสิทธิผล เน้นการอภิปรายมากขึ้น เพ่ือฝึกให้รู้จักการคิด

วิเคราะห์ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุ
คลและความรับผิดชอบ 

มีประสิทธิผล - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นิสิตยังไม่ให้ความร่วมมือในการ
สืบค้นเท่าที่ควร 

กระตุ้นให้นิสิตรู้จักสืบค้นหาความรู้เพ่ิมเติมด้วย
ตนเองมากข้ึน โดยมอบหมายงานที่ต้องมีการ

ประเมินผลใหค้ะแนน 
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ภาคผนวก 2 

Common DataSet 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หน่วย 

หมาย
เหตุ 

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
28 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด 1.00 คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 
29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 
 ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ชิ้น   

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

 ชิ้น   

32 ผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ชิ้น   
33 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 

(0.60) 
    

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

 ชิ้น   

35 บทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(0.80) 

 ชิ้น   

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

1.00 ชิ้น   

37 ผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ชิ้น   
38 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 1.00  น้ําหนัก   

ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาเอก) 
39 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online  (0.20) 
 ชิ้น   

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

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
 ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
46 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 5.00 คน   
47 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท้ังหมด 5.00 คน   
48 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 100.00 ร้อยละ   

49 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 
5 คะแนน 

5.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
50 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 2.00 คน   
51 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 40.00 ร้อยละ   
52 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 
2.00 คะแนน   

 ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

 ชิ้น   

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

 ชิ้น   

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

 ชิ้น   

61 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)  ชิ้น   
59 จํานวนบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม

ท่ี 2 (0.60) 
 ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 2 (0.60) 

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

 ชิ้น   

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

 ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ท่ี 1 (0.80) 

 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 (0.80) 

 ชิ้น   

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

4.00 ชิ้น   

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

 ชิ้น   

68 จํานวนผลงานท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)  ชิ้น   
69 จํานวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ีผ่านการประเมินตําแหน่งทางวิชาการแล้ว 

(1.00) 
 ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจยัท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดําเนินการ (1.00)  ชิ้น   
71 จํานวนผลงานคน้พบพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

(1.00) 
 ชิ้น   

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

แต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 
 ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตําแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นํามาขอรับการประเมินตําแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 ชิ้น   

76 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการ 4.00 น้ําหนัก   
 ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

77 งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

 ชิ้น   

78 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   
79 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   
80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)  ชิ้น   
81 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   
82 ผลรวมค่าน้ําหนักงานสร้างสรรค ์   น้ําหนัก   
83 ผลรวมค่าน้ําหนักผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ 4.00  น้ําหนัก   
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 ประเด็นท่ี 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

3.00 ชิ้น   

85 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5.00 คน   
86 จํานวนบทความท่ีได้รับการอ้างอิงต่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 0.60 ชิ้น/คน   

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
5.00 คะแนน  

 


