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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

วิทยาเขตหาดใหญ่   คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร   
    1.1  รหัสหลักสูตร :   25540101104736 
    1.2  ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย      :   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :   Master of Science Program in Mathematics  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
    2.1  ชื่อเต็ม  :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

  :   Master of Science (Mathematics)   
    2.2  ชื่อย่อ  :   วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

         :   M.Sc. (Mathematics) 
3.  วิชาเอก (ถ้ามี) 
     ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
     แผน ก   แบบ ก 2    จ านวน  36 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ  
        หลักสูตรปริญญาโท 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ  
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
      หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอนเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
          ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554 
      ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที ่15(1/2560) 

เมื่อวันที่  1  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2560 
      ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 385(5/2560) 

เมื่อวันที่  20  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2560 
 
 7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตร คุณภาพและมาตรฐาน   
      หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2561    
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) อาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
2) นักวิชาการคณิตศาสตร์ 
3) นักวิจัยทางคณิตศาสตร์  
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 
รศ. นางจันทนา   

ไอยรากาญจนกุล 
- Ph.D. (Mathematics),  University of 
  Illinois, U.S.A.,  2544 
- M.S. (Mathematics), University of 
  Illinois, U.S.A.,  2540 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2527 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 1, 
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 
  2525 

รศ. นายรณสรรพ์  
ชินรัมย์ 

- วท.ด. (คณิตศาสตร์), 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 1, 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2540 

รศ. นายวรายุ  
บุญปกครอง 

- Ph.D. (Mathematics) National 
  University of  Singapore,  Singapore, 
  2551 
- M.S. (Mathematics), National 
  University of  Singapore, Singapore, 
  2547 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), เกียรตินิยมอันดับ 2, 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  คณะวิทยาศาสตร์

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

   11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1  การพัฒนาหลักสูตร

  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

   ไม่มี 
  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

             ไม่มี 
 13.3  การบริหารจัดการ 

             ไม่มี 

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1  ปรัชญา

        มุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นผู้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็น
แบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งานทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

1.2  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
        เป็นที่ทราบกันดีว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขาจึงเป็นสาขาวิชาที่

มีประโยชน์และมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาศาสตร์เหล่านั้น  Carl Friedrich Gauss  นักคณิตศาสตร์ชาว

เยอรมนีได้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is the Queen of the Sciences” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า

คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญยิ่งที่ท าให้การพัฒนาสาขาวิชาอ่ืน ๆ ทางวิทยาศาสตร์สัมฤทธิ์ผลอีกทั้งงานวิจัย

ระดับสูงต้องการคณิตศาสตร์ระดับสูง 

สาขาคณิตศาสตร์จัดท าหลักสูตรนี้ขึ้นบนพ้ืนฐานของความจริงที่ว่าในการประยุกต์คณิตศาสตร์เข้ากับ

ศาสตร์อ่ืนนั้นนอกจากเราจะต้องมีความรู้ในทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับดีถึงดีมากแล้วยังต้องมี

ความรู้ในศาสตร์ที่เราจะน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ด้วย 
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จากความจริงประการแรกประกอบกับความพร้อมทางด้านบุคลากรของสาขาดังนั้นสาขาจึงจัด
รายวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามสาขาได้จัดรายวิชาที่จะ
น าไปประยุกต์ในปัจจุบันได้ชัดเจนไว้บ้างอาทิสมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย (Partial Differential Equations) การวิเคราะห์สโตแคสติคในคณิตศาสตร์การเงิน (Stochastic 
Analysis in Financial Mathematics) การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ (Numerical Analysis and 
Applications)  พีชคณิตเชิ ง เส้น เชิ งตั ว เลข (Numerical Linear Algebra)  สมการเชิ งอนุ พันธ์ขั้นสู ง 
(Advanced Differential Equations) ปัญหาผกผัน( Inverse Problem) อย่างไรก็ตามรายวิชาทางการ
วิเคราะห์ทุกรายวิชาก็เป็นพ้ืนฐานจ าเป็นในการประยุกต์ทั้งสิ้น  นอกจากนี้เรายังจัดให้มีรายวิชาหัวข้อพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ (Special Topics in Mathematics) เพ่ือรองรับในกรณีที่มีความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในสากลหรือ
เกิดจากการบูรณาการระหว่างสาขาในอนาคต 

ส าหรับความจริงประการที่สองเราต้องการความร่วมมือกับสาขาวิชาต่าง  ๆ  ที่น าคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ซึ่งปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดความร่วมมือกันระหว่างสาขาคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ 
ตัวอย่างงานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาฯ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ได้แก่ การสร้างแบบจ าลอง
การระบาดของยาบ้า เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ติดยาบ้ารายใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการชักชวน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการควบคุมการระบาดของยาบ้า การสร้างแบบจ าลองการระบาด
ของเชื้อมาลาเรียบางชนิดซึ่งระบาดในประเทศไทยเพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ติดเชื้อมาลาเรีย
รายใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการควบคุมการระบาดของผู้ติดเชื้อมาลาเรีย 

ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับสาขาอ่ืน ๆ  ในคณะวิทยาศาสตร์และคณะต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ของภาคภาควิชาฯ ในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ล่าสุดมีการประชุมร่วมกันกับคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนของคณะต่าง ๆ  อาทิเช่น คณะเศรษฐศาสตร์คณะ
อุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัช
ศาสตร์ซึ่งตัวแทนของคณะต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อมูลในการน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ท า
ให้ภาควิชาฯ ได้รับทราบถึงการน าคณิตศาสตร์ไปใช้จริงในแต่ละสาขาวิชาและน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฯ ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมร่วมกับคณะต่าง ๆ ข้างต้นได้รับ
การตอบรับที่ดีจากคณะต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าและจ าเป็นต่อ
การพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ  และเป็นสัญญาณทีด่ีที่จะน าไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
กับสาขาวิชาที่น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จนเกิดโครงการต่าง ๆ  ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงเพ่ือบรรเทาหรือ
แก้ปัญหาต่าง ๆ  อาทิการเป็นผู้น าด้านเศรษฐศาสตร์แนวนโยบายเศรษฐศาสตร์การเกษตร ด้านอุตสาหกรรม
เกษตร ผู้น าในการศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลหรือปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่าง ๆ 
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ด้วยความส าคัญดังได้กล่าวมานี้ภาควิชาฯ  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554  โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการ
ค้นคว้า  การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการเพ่ิมรายวิชาเลือกจากหลักสูตรเดิมเพ่ือเป็นทางเลือกในการศึกษา
ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 

1.3  วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง มีทักษะในการท างาน

ทางด้านนี้
2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต มีความ

ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
3. เพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

คณิตศาสตร์ของประเทศ
4. เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาคณิตศาสตร์   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภูมิล าเนาในภาคใต้    ได้

สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นในสถาบัน
ที่อยู่ในท้องถิ่น
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา  5 ปี

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
1. ติดตามการปรับปรุงหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ
2. ประชุม/สัมมนา อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์
ประจ าหลักสูตร

3. ติดตามความก้าวหน้าขององค์
ความรู้ในวิชาชีพ

4. ติดตามความคาดหวังของสังคม
ต่อผู้ประกอบวิชาชีพ

1. รายงานการประเมินหลักสูตร
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
3. ผลสรุปและผลการประเมิน

การประชุมสัมมนา
4. รายวิชาในหลักสูตรที่

สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของวิชาชีพ

2. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการ
ของงานทางด้าน
คณิตศาสตร์

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความต้องการของหน่วยงานที่มี
ความต้องการมหาบัณฑิตใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้มหาบัณฑิต
ของหน่วยงานต่าง ๆ

2. ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ ความสามารถในการ
ท างานของมหาบัณฑิต โดย
เฉลี่ยอยู่ในระดับดี

3. พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนและบริการ
วิชาการ ให้มีประสบการณ์
จากการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไปปฏิบัติงาน
จริง

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์
สร้างองค์ความรู้ใหม่

1. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร

2. ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1  ระบบ

             ทวิภาค  ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห์   ข้อก าหนดต่าง ๆ   ให้เป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
           ไม่มีภาคฤดูร้อน  

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
           ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร

2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน
        วัน-เวลาราชการปกติ  
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
      ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

1. ต้องมีพ้ืนฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเพ่ิมเติมและประกาศเป็นปี ๆ ไป
และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า อาจไม่เพียงพอส าหรับการเรียนใน

หลักสูตรนี้ เนื่องจากเอกสารและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2. ผู้ที่ไม่ได้จบมาทางคณิตศาสตร์โดยตรงอาจมีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียน

ในหลักสูตรนี้
2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

1. ให้นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมตามที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอน

2. จัดอบรมความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็น   ในภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร
เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ และเพ่ือปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาอ่ืน ๆ
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปีที่ 2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

2.6  งบประมาณตามแผน 
           2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

      2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
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2.7  ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  และเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2556 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

           ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

3.1  หลักสูตร 
    3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
    3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

ก. หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือก          12 หน่วยกิต 
ง. สัมมนา* 2 หน่วยกิต 
จ. วิทยานิพนธ์    18 หน่วยกิต 
*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต

      3.1.3  รายวิชา 
   3.1.3.1  รายวิชา 

 ก. หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต 
322-501  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

   Linear Algebra and Applications  
 ข. หมวดวิชาบังคับเลือก 3 หน่วยกิต 

เลือกจากวิชาต่อไปนี้ 
   322-511  พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

   Abstract Algebra I 
   322-522  การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 

    Real Analysis 
   322-541  สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

Differential Equations 
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   ค. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต 
โดยเลือกจากหมวดวิชาบังคับเลือกที่เหลือ หรือเลือกจากวิชาต่อไปนี้ 

322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
Mathematical Model 

322-512 พีชคณิตนามธรรม 2  3(3-0-6) 
Abstract Algebra II 

322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
Analytic Number Theory 

322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 
Algebraic Number Theory 

322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต  3(2-2-5) 
Algebraic Semigroup Theory 

322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย  3(2-2-5) 
Fuzzy Semigroups  

322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล  3(3-0-6) 
Functional Analysis 

 322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน  3(3-0-6) 
Complex Analysis 

322-524 ทอพอโลยีทั่วไป  3(3-0-6) 
General Topology 

322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้  3(3-0-6) 
Differentiable Manifolds 

322-532 เมทริกซ์ลีกรุป  3(3-0-6) 
Matrix Lie Groups 

322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต  3(3-0-6) 
Wavelet Theory 

322-534 ทฤษฎีเซต 3(2-2-5) 
Set Theory 

322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   3(3-0-6) 
Partial Differential Equations 
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322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น  3(2-2-5) 
Introduction to Optimization Theory 

322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3(2-2-5) 
Numerical Analysis and Applications 

322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข      3(2-2-5) 
Numerical Linear Algebra 

322-547 ปัญหาผกผัน       3(2-2-5) 
Inverse Problems 

322-548 ก าหนดการเชิงเส้น     3(2-2-5) 
Linear Programming 

      322-551 ทฤษฎีกราฟ  3(2-2-5) 
Graph Theory 

322-552 การออกแบบเชิงการจัด  3(2-2-5) 
Combinatorial Design 

322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1  3(3-0-6) 
Special Topics in Mathematics I 

  322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2  2(2-0-4) 
Special Topics in Mathematics II 

       346-501  ทฤษฎีความน่าจะเป็น  3(3-0-6) 
Probability Theory 

    ง. สัมมนา   2  หน่วยกิต 

     322-691 สัมมนา 1 1(0-2-1)S/U 
Seminar I 

     322-692 สัมมนา 2   1(0-2-1)S/U 
Seminar II 

    จ. วิทยานิพนธ์  18  หน่วยกิต 

  322-693  วิทยานิพนธ์   18(0-54-0) 
Thesis 
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          3.1.3.2  ความหมายรหัสวิชา 

            เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 
             ตวัเลข  3 ตัวแรก  หมายถึง    รหัสภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
                                                            ในรายวิชานั้น ๆ 
                322-xxx  หมายถึง    รหัสสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
                346-xxx          หมยถึง      รหัสสาขาวิชาสถิติ  
                      ตวัเลขหลักร้อย      หมายถึง    ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
                          เลข 5-6           หมายถึง    รายวิชาส าหรับบัณฑิตศึกษา 
                      ตวัเลขหลักสิบ       หมายถึง    วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

         0     หมายถึง    วิชาทั่วไป 
      1–3    หมายถึง    วิชาเชิงทฤษฎี 
      4–7    หมายถึง    วิชาเชิงประยุกต์ 
        8     หมายถึง    วิชาหัวข้อพิเศษ 
        9     หมายถึง    วิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

 3.1.3.3  ความหมายของจ านวนหน่วยกิต   
             เช่น 3(3-0-6)  มีความหมายดังต่อไปนี้ 
             เลขตัวที่ 1      หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
             เลขตัวที่ 2      หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
             เลขตัวที่ 3      หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
             เลขตัวที่ 4      หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                                       
      322-501  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์            3 หน่วยกิต 
                                (Linear Algebra and Applications) 

              วิชาบังคับเลือก      3 หน่วยกิต 
              วิชาเลือก      3 หน่วยกิต 
    รวม             9 หน่วยกิต 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                      
              วิชาเลือก      6 หน่วยกิต 

                    322-691     สัมมนา 1*      1 หน่วยกิต 
                                   (Seminar I*) 
                    322-693    วิทยานิพนธ์       3 หน่วยกิต 
                                    (Thesis) 

    รวม                      9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                  

              วิชาเลือก      3 หน่วยกิต                                                       
322-692   สัมมนา 2*      1 หน่วยกิต 
              (Seminar II*) 
322-693   วิทยานิพนธ์       6 หน่วยกิต 
              (Thesis) 
    รวม             9 หน่วยกิต 

 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                        
           322-693   วิทยานิพนธ์       9 หน่วยกิต 
                                  (Thesis) 

    รวม             9 หน่วยกิต 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์      3(3-0-6) 

      Linear Algebra and Applications 
 ปริภูมิเวกเตอร์มิติจ ากัด  การแปลงเชิงเส้น  ตัวก าหนด  ปริภูมิผลคูณภายใน  ค่าเฉพาะ 

และเวกเตอร์เฉพาะ รูปแบบบัญญัติจอร์แดน การประยุกต์   
Finite dimensional  vector spaces;  linear  transformations;  determinants;  

Inner product spaces; eigenvalues and eigenvectors;  Jordan canonical forms;  applications 

322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                                                 3(3-0-6) 
 Mathematical Model 
        กระบวนการสร้างตัวแบบ การจ าแนกตัวแบบ การสร้างตัวแบบไม่ต่อเนื่องและการวิเคราะห์

จุดสมดุล การสร้างตัวแบบต่อเนื่องและการวิเคราะห์จุดสมดุล การวิเคราะห์ไบเฟอร์เคชั่น 
Process of modeling;  model classification;  discrete modeling and steady-

state analysis;  continuous modeling and steady-state analysis; bifurcation analysis 

322-511 พีชคณิตนามธรรม 1                 3(3-0-6) 
   Abstract Algebra I 

รายวิชาบังคับก่อน :  322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 

       กรุป กรุปแอคชัน ทฤษฎีบทซิโลว์ ริง ไอดีล อินทิกรัลโดเมน โดเมนไอดีลมุขส าคัญ โดเมน 
แยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟีลด์  

       Groups; group actions; Sylow theorems; rings; ideals; integral domains; 
principal ideal domains; unique factorization domains; polynomial rings; fields 

322-512 พีชคณิตนามธรรม 2        3(3-0-6) 
       Abstract Algebra II 

  รายวิชาบังคับก่อน :  322-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  Prerequisite ; 322-511 or consent of the curriculum administrative committee 

  ฟีลด์ภาคขยาย  ทฤษฎีกาลัวส์  
  Extension fields; Galois theory 
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322-513   ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์       3(3-0-6) 

    Analytic Number Theory 
    รายวิชาบังคับก่อน :  322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
     Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee  
            ฟังก์ชันเลขคณิต  ทฤษฎีบทมูลฐานเกี่ยวกับการแจกแจงของจ านวนเฉพาะ อนุกรม 
ดีรีเคลและผลคูณออยเลอร์    
            Arithmetic functions; elementary theorems on distributions of  primes;  
Dirichlet series and Euler products 
 
322-514  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต       3(3-0-6) 

   Algebraic Number Theory 
   รายวิชาบังคับก่อน :  322-512 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : 322-512 or consent of the curriculum a curriculum 
administrative committee administrative committee 

ฟีลด์จ านวน ฟีลด์ก าลังสอง ฟีลด์ไซโคโทมิค โดเมนเดเดคินด์ การแยกตัวประกอบของไอดีล 
เฉพาะในฟีลด์ภาคขยาย กรุปคลาสไอดีล ทฤษฎีบทหน่วย  การแยกตัวประกอบของไอดีลเฉพาะในภาคขยาย
ของกาลัวส์ การประยุกต์ 

Number fields; quadratic fields; cyclotomic fields; Dedekind domains; factoring  
of prime ideals in extension fields; ideal class group; unit theorem; factoring of prime ideals 
in Galois extensions; applications 
 
322-515  ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต       3(2-2-5) 

       Algebraic Semigroup Theory 
   รายวิชาบังคับก่อน :  322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
   แนวคิดมูลฐาน กึ่งกรุปการแปลง กึ่งกรุปเชิงเดียว กึ่งกรุป 0-เชิงเดียว  กึ่งกรุปปรกติ ก่ึงกรุป 
ผกผัน สมภาค กึ่งกรุปผลหาร ความสัมพันธ์ของกรีน การวางนัยทั่วไปของกึ่งกรุป  
  Elementary concepts; transformation semigroups; simple semigroups; 0-simple  
semigroups; regular semigroups; inverse semigroups; congruences; quotient semigroups;  
Green’s relations; generalizations of semigroups  
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322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย         3(2-2-5) 
            Fuzzy Semigroups 

  รายวิชาบังคับก่อน : 322-514 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  Prerequisite : 322-514 or consent of the curriculum administrative committee 

กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัย กึ่งกรุปเชิงเดียววิภัชนัย สมภาควิภัชนัย กึ่งกรุปผลหาร 
วิภัชนัย  การประยุกต์ 

Fuzzy subsemigroups; fuzzy ideals; fuzzy simple semigroups; fuzzy  
congruences; fuzzy quotient semigroups; applications 
 
322-521  การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล                                          3(3-0-6) 

       Functional Analysis 
            ปรภิูมิอิงระยะทาง   ปริภูมิค่าประจ า  ปริภูมิผลคูณภายใน ทฤษฎีบทหลักมูลส าหรับปริภูมิ
ค่าประจ า         
           Metric spaces; normed spaces; inner product spaces; fundamental theorems  
on normed spaces 

 
322-522  การวิเคราะห์เชิงจริง        3(3-0-6) 

   Real Analysis 
            รายวิชาบังคับก่อน :  322-511 หรือโดยความเห็นชอบของหคณะกรรมการบริหารลักสูตร 
  Prerequisite : 322-511 or consent of the curriculum administrative committee 
             มาตรา  ปริพันธ์เลอเบส์ก  การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ 
             Measure; Lebesgue integral; differentiation and integration 
 
322-523  การวิเคราะห์เชิงซ้อน            3(3-0-6) 

   Complex Analysis 
   รายวิชาบังคับก่อน :  322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
   Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
             ฟังก์ชันวิเคราะห์   การหาปริพันธ์   ล าดับและอนุกรม   ส่วนตกค้างและโพล   
การส่งคงแบบ 
             Analytic functions; integration; sequences and series; residue and  
poles; conformal  mappings 
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322-524  ทอพอโลยีทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Topology 

        ปรภิูมิเชิงทอพอโลยีและฟังก์ชันต่อเนื่อง  ความเชื่อมโยงและความกระชับ สัจพจน์ 
การนับได้และสัจพจน์การแยกกัน   

        Topological  spaces  and  continuous functions;  connectedness  and 
compactness;  countability and separation axioms 

322-531  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้                  3(3-0-6) 
       Differentiable Manifolds  

   รายวิชาบังคับก่อน :  322-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  Prerequisite : 322-511 or consent of the curriculum administrative committee 

       แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ ปริภูมิสัมผัส เวกเตอร์ฟีลด์ อิมเมอร์ชัน ซับเมอร์ชัน เอมเบดดิง 
เทนเซอร์ รูปแบบเชิงอนุพันธ์ การหาปริพันธ์บนแมนิโฟลด์  บทน าสู่ลีกรุปและพีชคณิตลี   

       Differentiable Manifolds; tangent spaces; vector fields; immersions; 
submersions;  embeddings; tensors; differential forms; integration on manifolds; introduction 
to Lie groups and Lie algebra 

322-532  เมทริกซ์ลีกรุป                       3(3-0-6) 
 Matrix Lie Groups  
 รายวิชาบังคับก่อน :  322-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

  Prerequisite : 322-511 or consent of the curriculum administrative committee 
       ตัวอย่างเมทริกซ์ลีกรุป ความกระชับ ความเชื่อมโยง ลีกรุป พีชคณิตลี สาทิสสัณฐานและ 

สมสัณฐาน การส่งเลขชี้ก าลัง ทฤษฎีตัวแทนพ้ืนฐาน รากและน้ าหนัก 
       Examples of matrix Lie groups; compactness; connectedness; Lie groups; Lie  

algebras; homomorphisms and isomorphisms; exponential mappings; basic representation   
theory; roots and weights  
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322-533  ทฤษฎีเวฟเล็ต         3(3-0-6) 
             Wavelet Theory 
             รายวิชาบังคับก่อน :  322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
             Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
            การวิเคราะห์ฟูเรียร์   การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง   การแปลงเวฟเล็ตแบบวิยุต  ความ  
เป็นปรกติโฮลเดอร์กับการแปลงเวฟเล็ต การแปลงที่คล้ายกับการแปลงเวฟเล็ต 
            Fourier analysis; continuous wavelet transforms; discrete wavelet transforms;  
Holder regularity via wavelet transforms; similar transforms 
 
322-534  ทฤษฎีเซต                                                   3(2-2-5) 
             Set Theory 
              รายวิชาบังคับก่อน :  322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee  
            สัจพจน์พื้นฐานของทฤษฎีเซต  จ านวนตรรกยะและจ านวนจริงในเซต  สัจพจน์การเลือก   
จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับ  อุปนัยเชิงอนันต์ 
            Axioms in set theory;  rational numbers and real numbers;  axiom of choice;    
cardinal numbers and ordinal numbers; transfinite induction 
 
322-541  สมการเชิงอนุพันธ์        3(3-0-6) 
 Differential Equations  
  การมีอยู่จริงและมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ระบบสมการ ข้อปัญหาค่าขอบ ความเสถียร  
เพอร์เทอร์เบชันของระบบสมการ  
  Existence and uniqueness of solutions; linear systems; boundary value  
problems; stability; perturbation of linear systems 
 
322-542  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        3(3-0-6) 
 Partial Differential Equations 
  รายวิชาบังคับก่อน :  322-541 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  Prerequisite : 322-541 or consent of the curriculum administrative committee 
  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบพาราโบลิก   ปัญหาแบบ 
ไฮเพอร์โบลิก ปัญหาแบบอิลลิปติก  
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  Partial  differential  equations;  parabolic-type  problems;  hyperbolic-type  
problems; elliptic-type problems 
 
322-543  ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น      3(2-2-5) 
         Introduction to Optimization Theory 
   แคลคูลัสหลายตัวแปร  วิธีค้นหาหนึ่งมิติ  วิธีเกรเดียนต์  วิธีนิวตัน วิธีทิศทางสังยุค  วิธีกึ่ง 
นิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 
   Multivariable  calculus;  one-dimensional  search  methods;   gradient  
methods;  Newton’s  method;  conjugate  direction  methods;  quasi-Newton  methods;  
convex optimization  
 
322-544  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์     3(2-2-5) 

  Numerical Analysis and Applications  
  การประมาณค่าของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 
สามัญ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีการผลต่างสืบเนื่อง 
   Approximation  of  eigenvalues  and  eigenvectors;  numerical  methods  
for ordinary differential equations; numerical methods for partial differential equations;  
finite difference methods  

 
322-545  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข       3(2-2-5) 
        Numerical Linear Algebra  
  วิธีตรงส าหรับระบบเชิงเส้น ปัญหาก าลังสองน้อยที่สุดเชิงเส้น การแก้ปัญหาระบบเชิงเส้น 
โดยวิธีการท าซ้ า  ปัญหาค่าเฉพาะ 
  Direct methods for linear systems; linear least square problems; iterative  
methods for solving linear systems; eigenvalue problems 
 
 
 
 
 
 



  

- 23 - 
 
322-547  ปัญหาผกผัน         3(2-2-5) 
         Inverse Problems 
  รายวิชาบังคับก่อน :  322-521 และ 322-544 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
                                        บริหารหลักสูตร 
  Prerequisite : 322-521 and 322-544 or consent of the curriculum  
                                 administrative committee 
  สมการตัวด าเนินการเชิงเส้น  ตัวด าเนินการปรกติ วิธีปรกติต่อเนื่อง  วิธีปรกติทิโกนอฟ          
วิธีปรกติท าซ้ า 
  Linear operator equations; regularization operators; continuous regularized  
methods; Tikhonov regularization; iterative regularization methods 
 
322-548  ก าหนดการเชิงเส้น        3(2-2-5) 
             Linear Programming  
  ก าหนดการเชิงเส้น 2 มิติ  คอนเวกซ์โพลีเฮดรา รูปแบบมาตรฐาน ผลเฉลยพื้นฐานและ 
คุณสมบัติ ความหมายเชิงเรขาคณิตของก าหนดการเชิงเส้น  วิธีซิมเพล็กซ์  ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์สภาพไว  
วิธีนอนซิมเพล็กซ์ 
  Two-dimensional linear programming; convex polyhedra; standard form; basic  
solutions and their properties; geometric view of linear programming; simplex method;  
duality; sensitivity analysis; nonsimplex method 
 
322-551 ทฤษฎีกราฟ                                                     3(2-2-5) 
            Graph Theory 

กราฟ ไดกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน สภาพเชื่อมโยง การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การระบายสี เซต 
ปก การเลเบลและดิคอมโพซิชั่นกราฟ 

Graphs; digraphs; trees; networks; connectivity; matching; planar graphs;  
coloring; covering set; graph labeling and graph decompositions 
 
 
 
 
 



  

- 24 - 
 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด       3(2-2-5) 
            Combinatorial Designs 

แผนแบบบล็อก จัตุรัสละติน เรขาคณิตจ ากัด ทฤษฎีรหัส 
Block design; Latin square; finite geometries; coding theory 

 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1                                                            3(3-0-6) 
            Special Topics in Mathematics I 
                      หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจหรือก าลังเป็นที่สนใจในสาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์  
                      Special interesting topics in Mathematics or applied Mathematics  
 
322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2                                   2(2-0-4) 

      Special Topics in Mathematics II  
           หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจหรือก าลังเป็นที่สนใจในสาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์  
                      Special interesting topics in Mathematics or applied Mathematics 
 
322-691 สัมมนา 1                                  1(0-2-1) 
             Seminar I 
           สัมมนาเรื่องต่าง ๆ  ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
             Self study in Mathematics with a presentation on the topic for discussion 
 
322-692 สัมมนา 2                                               1(0-2-1)                                    
             Seminar II 
          สัมมนาเรื่องต่าง ๆ  ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย    
                    Self study in Mathematics with a presentation on the  topic for discussion 
 
322-693 วิทยานิพนธ์                                                    18(0-54-0) 
            Thesis 
            การศึกษาค้นคว้า ทางด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ี 
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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            Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in  
Mathematics  approved by the thesis committee  
 
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                                                       3(3-0-6) 
    Probability Theory 
     ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์  ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม  การคาดหมาย   
การแจกแจงร่วม  การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม  ทฤษฎีบทลิมิตศูนย์กลาง   
ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ 

              Axiomatic  treatment  of  probability;  random  variables and distributions;  
expectation; joint distribution; distributions of functions of random variables;  convergence of  
random variables; central limit theorem; markov chain   
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
     3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

1 รศ. นางจันทนา   
ไอยรากาญจนกุล 

- Ph.D. (Mathematics), 
  University of  Illinois, U.S.A., 
  2544 
- M.S. (Mathematics), University 
  of  Illinois, U.S.A.,  2540 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2527 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม   
  อันดับ 1,  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 2525 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 

2 รศ. นายรณสรรพ์  
ชินรัมย์ 

- วท.ด. (คณิตศาสตร์), 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 
- วท.ม. (คณิตศาสตร์),  
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 1, มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2540 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
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ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

3 รศ. นายวรายุ  
บุญปกครอง 

- Ph.D. (Mathematics) National 
  University of  Singapore,  
  Singapore, 2551 
- M.S. (Mathematics), National 
  University of Singapore, 
  Singapore, 2547 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 2, จุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, 2545  

ดู 
ภาคผนวก 

ง 

4 ผศ. นายบุญรอด  
ยุทธานันท์ 

- Ph.D.(Mathematics), University 
  of Illinois, U.S.A., 2554 
- M.S.(Mathematics), University 
  of Illinois, U.S.A., 2550 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 2,  มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2547 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 

5 ผศ. นางสาวสุภาวดี 
พฤกษาพิทักษ์  

- Ph.D.(Mathematics), University 
  of Illinois, U.S.A, 2552 
- M.S. (Mathematics), University 
  of Illinois, U.S.A, 2547 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 1,  มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2546 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
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ที ่ เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่
งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษาระดับ 
เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงาน
สอนและ

ผลงานทาง
วิชาการ 

6 ผศ. นางอรวรรณ 
ตรีภักดิ ์

- Ph.D.(Mathematics), Lancaster 
  University, U.K., 2551 
- วท.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย  
  เชียงใหม่ , 2543 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 2, มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2539 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 

7 อาจารย์ นายเอธัสวัฒน์  
ค ามณี 

- Dr.rer.nat. (Mathematik), 
  University of Potsdam, 
  Germany, 2553 
- M.Sc. (Applied Mathematics),  
  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 1, มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2543 

ดู 
ภาคผนวก 

ง 
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          3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

1 อาจารย์ นางนัฐดา 
จิเบ็ญจะ 

- Ph.D.(Mathematics), Universite 
  Montpellier II, France, 2550 
- วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์),  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม  
  เกล้าธนบุรี, 2544 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
  มหิดล, 2542 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 

2 อาจารย์ นางสาวพริม 
พลันสังเกต ุ

- Ph.D. (Applied Mathematics  
  and Theoretical Physics), 
  University of Cambridge,  
  U.K., 2552 
- Certificate of Advanced Study 
  in Mathematics, University of 
  Cambridge, U.K., 2548 
- B.Sc. (Physics with Theoretical 
  Physics), First Class, University 
  of Manchester, U.K., 2547 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 

3 อาจารย์ นางสาว
พิสมัย 
กิตติภูมิ 

- Dr.rer.nat.(Mathematik) 
  Justus-Liebig Universitaet 
  Giessen, Germany, 2552 
- วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  
  2545  
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2539 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 
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ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
วุฒิการศึกษาระดับ 

เอก-โท-ตรี (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน
และผลงาน
ทางวิชาการ 

4 ผศ. นายศราชัย  
ก้องศิริวงศ์ 

- Ph.D.(Mathematics), University 
  of Illinois, U.S.A. , 2546  
- M.S.(Mathematics), University 
  of Illinois, U.S.A., 2542 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 1,  มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2539 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 

5 อาจารย์ นายสมพงษ์  
ฉุยสุริฉาย 

- Ph.D.(Mathematics), 
  University of Maryland, U.S.A., 
  2554 
- วท.ม.(คณิตศาสตร์), 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์), เกียรตินิยม 
  อันดับ 1,  มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2544 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 

6 อาจารย์ นางสาว 
สุธิตา 
มณีชัย 

- Dr.techn.(Technical  
  Mathematics), Graz University 
  of Technology, Austria, 2553 
- วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์), 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 
  เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง,   
  2547 
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู, 
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
  2545 
- วท.บ.(คณิตศาสตร์),  มหาวิทยาลัย 
  สงขลานครินทร์, 2544 

ดู 
ภาคผนวก 

จ 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อก าหนดในการท าวิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่าง ๆ ของ

คณิตศาสตร์ 
      5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

  ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ทาง 
วิชาการและวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัย 

ทางด้านคณิตศาสตร์อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ 
5.3 ช่วงเวลา 
      ภาคการศึกษาท่ี 2  ของปีการศึกษาที่ 1  เป็นต้นไป 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
     จ านวน    18  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

มีการเลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  มีการ 
ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา มีการรายงานความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ มีการทบทวนบทความวิชาการ 
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัย มีการให้ค าปรึกษาทั้งทางตรงและทางอีเมล์ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยเสนอผ่าน  

ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแจ้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะ 
และบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ และนักศึกษาต้องสอบการป้องกันวิทยานิพนธ์ 



- 32 - 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและวิชาการ

ด้านคณิตศาสตร์
1. ภาควิชาฯ จัดอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้

ดูแลนักศึกษา  โดยที่อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ประจ าในขณะนี้มีคุณวุฒิปริญญาเอกทุกคน

2. มีความสามารถด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  ทั้งในการสื่อสารทั่วไป
และในวิชาชีพและวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์

1. คณะฯ จัดอาจารย์ที่เป็นชาวต่างชาติในการสอนและฝึก
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

2. เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
3. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ด้านนี้  โดยการ

เข้าร่วมในการน าเสนอผลงานระดับชาติและนานาชาติ
ที่จัดขึ้นในแต่ละปีทั่วประเทศ

3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสม

1. จัดอบรมการพิมพ์ผลงานทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม
LaTex

2. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น การสืบค้นจากห้องสมุด จาก
ฐานข้อมูลต่าง ๆ  การน าเสนอผลงาน เป็นต้น

4. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

1. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย

2. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพ่ือน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท า
กิจกรรมของนักศึกษา

3. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม
5. มีภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง
1. รายวิชาสัมมนา 2 รายวิชา ซึ่งนักศึกษาต้องท างานด้วย

ตัวเอง   และมีการน าเสนอรายงาน  เพ่ือเป็นการฝึกให้
นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า

2. มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  

 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
          2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

        (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
        (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
        (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง 
            ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
        (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ 
            ความเป็นมนุษย์ 
       (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
       (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

       2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
               (1) ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย 
                (2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลา 
                (3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม ฝึกความรับผิดชอบ 
                (4) อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 
                (5) อาจารย์ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
                (6) จัดกิจกรรมยกย่องนักศึกษาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ท าประโยชน์ต่อสังคม 
      2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
               (1) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย  

      การเข้าร่วมกิจกรรม 
               (2) ประเมินจากความมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม 
                   เสริมหลักสูตร 
              (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
              (4) ประเมินจากความซื่อสัตย์สุจริตของนักศึกษาในการสอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย 
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 2.2  ความรู้   
       2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
      (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการ รวมทั้ง 

      ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
  (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการ 

                   น าไปประยุกต์ 
          (4) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 

  (5) มีประสบการณ์ในการพัฒนา และ/หรือ การประยุกต์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้  
  (6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่ 
      เกี่ยวข้อง 

     2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       (1) การสอนบรรยายโดยการถามน า ให้นักศึกษาตอบ  
              (2) การมอบหมายงานให้ท า  
              (3) การสอบย่อย  
              (4) การสอบกลางภาคเรียนและการสอบปลายภาคเรียน  
              (5) การท าสัมมนา   
              (6) การท าวิทยานิพนธ์ 
      2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) การตอบค าถามในชั้นเรียนของนักศึกษา  
   (2) การทดสอบย่อย การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน  
  (3) การน าเสนอในรายวิชาสัมมนาที่นักศึกษาท า 
    (4) งานวิจัยที่นักศึกษาท าในวิทยานิพนธ์ 

2.3  ทักษะทางปัญญา 
      2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
        (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
       (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสิ่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
              (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของปัญหา  
        (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
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      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             (1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์ทางคณิตศาสตร์ 
             (2) การอภิปรายกลุ่ม 
         (3) การให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 
     2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
         (1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
         (2) การน าเสนอผลงานของนักศึกษา 
         (3) การใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดแก้ปัญหา 
         (4) การใช้แบบทดสอบ/สัมภาษณ์ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกคิดแก้ปัญหา 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
             (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี 
                  ประสิทธิภาพ 
             (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ          
                 ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
             (3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่มในกรณีที่ท างาน 
         กลุ่ม 
             (4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม  
                 พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและกลุ่ม 
            (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
     2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
             (1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง                 
                  บุคคล 
             (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ 
             (3) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร  
                 เป็นต้น  ในรายวิชาต่าง ๆ 
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           2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                   (1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะท ากิจกรรมกลุ่ม 
                   (2) การน าเสนอผลงานเป็นกลุ่ม 
                   (3) ประเมินความสม่ าเสมอการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 
                   (4) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
                   (5) ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียน 
    2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                 (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ 
                 (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดง 
                       สถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
                 (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของ 
                       สื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
                  (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
         2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                (1) จัดอบรมการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ที่เป็นมาตรฐานสากล เช่น โปรแกรมการพิมพ์  
                      LaTeX  ซึ่ง เป็นโปรแกรมการพิมพ์ผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ โปรแกรมช่วยงาน 
                      การวิเคราะห์เชิงตัวเลข เช่น Maple เป็นต้น 
                  (2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                      ที่หลากหลาย และเหมาะสม 
                (3) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์และ 
                      สถิติ 
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        2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 (1) ทักษะการพูดในการน าเสนอผลงาน 
                 (2) ทักษะการเขียนรายงาน 
                 (3) ทักษะการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 (4) ความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ืออธิบาย อภิปรายผลงาน 
                      ได้อย่างเหมาะสม 
                 (5) เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเชิงตัวเลข 
 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
   Mapping)   
   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
   3.1 คุณธรรม จริยธรรม 
         (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
         (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
         (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจจะ 
             เกิดข้ึนได้ 
        (4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น  
            มนุษย ์
        (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
        (6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
  3.2  ความรู้ 
        (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
        (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่ต้องการ รวมทั้งประยุกต์ 

  ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
        (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งการน าไป 
            ประยุกต ์
        (4) รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
        (5) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้  
        (6) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาทางคณิตศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง 
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   3.3 ทักษะทางปัญญา 
         (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
         (2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสิ่งต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
         (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ              
             ปัญหา  
         (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะการแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม  
   3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         (1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         (2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งบทบาท  
             ของผู้น า หรือบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 
        (3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่มในกรณีท่ีท างานเป็นเป็นกลุ่ม 
        (4) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง 
            จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและกลุ่ม 
        (5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
   3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 
         (2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติ 
             ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
         (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้รูปแบบของสื่อ 
             การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
         (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 
 
 



 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก   o ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 

   o     o  o    o o      o   o 

322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ o   o     o o o    o o     o    o 

322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 
   o     o  o o   o      o    o  

322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 
   o     o o o o   o      o o   o 

322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 
   o     o o o o   o      o o   o 

322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 
   o     o o o o   o      o o   o 

322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 
   o     o  o o   o      o o   o 

322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย   
   o     o  o o   o      o o   o 

322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 
   o     o  o    o o     o o   o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง 

   o     o o o       o   o   o  

322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
   o     o o o o   o   o   o o    

322-524 ทอพอโลยีทั่วไป 
   o     o o o o   o   o   o     

322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 
   o     o o o o   o   o   o o    

322-532 เมทริกซ์ลีกรุป 
   o     o o o o   o   o   o o   o 

322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต 
   o      o o    o   o   o    o 

322-534 ทฤษฎีเซต 
   o     o o o o   o   o   o o   o 

322-541 สมการเชิงอนุพันธ์   
   o     o o o    o   o   o    o 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

   o     o  o    o o  o  o o    o 

322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด  
            เบื้องต้น 

   o     o o o    o o  o  o o    o 

322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ 
            ประยุกต ์

   o     o o o    o o  o  o o    o 

322-545  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 
   o     o o o o   o o  o  o o    o  

322-547  ปัญหาผกผัน 
   o     o o o o   o o  o  o o    o 

322-548  ก าหนดการเชิงเส้น 
   o     o o o o   o o  o  o o    o 

322-551 ทฤษฎีกราฟ 
   o     o o o o   o o  o  o o    o 

322-552 การออกแบบเชิงการจัด  
   o     o o o o   o o  o  o o    o 

322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 
   o     o  o o   o   o   o    o 

322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 
   o     o  o o   o   o   o    o 

 

41 



  

 

 

 

 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
322-691 สัมมนา 1 

                         

322-692 สัมมนา 2 
                         

322-693 วิทยานิพนธ์ 
                         

346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
   o  o   o o o o        o   o   
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
    การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (ภาคผนวก ฉ) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  ก าหนดให้ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของภาควิชา ให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณา
การประเมินข้อสอบ ในแง่ของความเหมาะสมของข้อสอบ ให้เป็นไปตามแผนการสอน  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  โดยเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของการ

ประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับ
สากล โดยจะด าเนินการวิจัยในหัวข้อต่อไปนี้ 

    (1) ภาวะการได้งานท าของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของ 
        ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการ 
        ประกอบการงานอาชีพ 
    (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  เพ่ือประเมินความ  
        พึงพอใจในมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ  ในคาบ 
        ระยะเวลาต่าง ๆ  เช่น ปีที่ 1  ปีที่ 5 เป็นต้น 
    (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ 
        พร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ  ของมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้  และเข้าศึกษาเพ่ือ 
        ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
    (4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่  
        เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต  
        รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
    (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม 
        ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา 
        องค์ความรู้ของนักศึกษา 
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    ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ  
    (ก) จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางคณิตศาสตร์  
    (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  
    (ค) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  
    (ง) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    แผน ก  แบบ ก 2 
    ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จากระบบ 
4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
    ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
    มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 
เพ่ือรับทราบถึงนโยบายและระเบียบต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเข้าใจในหลักสูตรที่เปิดสอน และแนะ
แนวความเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น 
การดูแลนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาการออกกลางคัน  การเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะน าไปสู่การตีพิมพ์ใน
วารสารต่อไป 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการต่อไปนี้ เพ่ือพัฒนาคณาจารย์ 

   1)  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน  
       การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning เป็นต้น 
   2)  โครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งครอบคลุมทักษะการ 
       จัดการเรียนการสอนข้ันพ้ืนฐานและขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

  1)  สนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ 
      สาขาวิชาที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
  2)  มีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายรายเดือน 
      ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และการท าวิจัย 

การพัฒนาระดับคณะและภาควิชา 
1) คณะและภาควิชาให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ  
   และ/หรือน าเสนอผลงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ทั้งในประเทศและ 
   ต่างประเทศ 
2) ภาควิชามีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรง 
    ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก 
3) สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
    และคุณธรรม 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

ในการบริหารหลักสูตร ภาควิชาจัดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรอันประกอบด้วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวม
ข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
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เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ วิธีการประเมินผล 

1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  
    โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   สามารถก้าวทันหรือเป็น 
   ผู้น าในการสร้าง 
   องค์ความรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน 
   คณิตศาสตร์ 
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด  
   ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ 
   เรียนที่สร้างทั้งความรู้

ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุง  
   หลักสูตรให้มีคุณภาพ  
   มาตรฐาน 
4. มีการประเมินมาตรฐาน

ของหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ  5 ปี 

2. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้นักศึกษาได้
ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วยตนเอง 

3. ก าหนดให้อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโทหรือเป็นผู้มีประสบการณ์หลายปี  
มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน  

4. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้น าในทาง
วิชาการ และ/หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพด้านคณิตศาสตร์หรือในด้านที่
เกี่ยวข้อง 

5. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ไปดูงานใน
หลักสูตรหรือวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

6. มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี 

7. จัดท าฐานข้อมูลทางด้านนักศึกษา อาจารย์ 
อุปกรณ์ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ ผลงานทางวิชาการทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการประเมิน
ของคณะกรรมการ 

8. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยมหาบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ที ่
    ทันสมัย และมีการปรับปรุง 
    สม่ าเสมอ 
2. จ านวนวิชาเรียนที่มี  
   ภาคปฏิบัติ  และวิชาเรียนที ่
   มีแนวทางให้นักศึกษาได้ 
   ศึกษา ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้  
   ด้วยตนเอง 
3. จ านวนและรายชื่อคณาจารย์ 
   ประจ า ประวัติอาจารย์ด้าน 
   คุณวุฒิประสบการณ์ และการ 
   พัฒนาอบรมของอาจารย์ 
4. ผลการประเมินการเรียนการ  
   สอนอาจารย์ผู้สอนโดย 
   นักศึกษา 
5. ประเมินผลโดย 
   คณะกรรมการที่ประกอบด้วย 
   อาจารย์ภายในคณะทุก  2 ปี 
   คณะกรรมการ  
6. ประเมินผลโดย 
   คณะกรรมการ  
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  
   4 ปี 
7. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิต  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาทุก ๆ 2 ปี 
 

 
 



  

- 47 - 
 
2. บัณฑิต 
    2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีที่ด าเนินการโดย
มหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปราย    เพ่ือหาวิธีปรับปรุง
ด าเนินงานของหลักสูตร 
    2.2  การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

    (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลา 
        ในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน 
        อาชีพ 
    (2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจ  เพ่ือประเมินความ  
        พึงพอใจในบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ   ในคาบระยะเวลา 
        ต่าง ๆ  เช่น ปีที่ 1  ปทีี่ 5 เป็นต้น 
    (3) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส ารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจในด้านความรู้ ความ 
        พร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ  ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้  และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญา 
        ที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
    (4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน  
        รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ  ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้ง 
        เปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
    (5) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อม 
        ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้  และการพัฒนา 
        องค์ความรู้ของนักศึกษา 

    ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ  
    (ก) จ านวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางคณิตศาสตร์  
    (ข) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ  

3.  นักศึกษา 
    3.1  การรับนักศึกษา 

      ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
      มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม 

1)  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาข้ันปริญญาตรีและต้องมีพ้ืนฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
    หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต  
2)  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556 
    และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่อาจก าหนดเกณฑ์ 
    คัดเลือกเพ่ิมเติมซึ่งจะประกาศเป็นปี ๆ ไป 
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    3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ  ให้แก่นักศึกษาทุกคน   ก่อนจะมีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้ค าปรึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการศึกษาแรก นักศึกษาที่มีปัญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้   โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้อง
ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ และเมื่อนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว 
นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนต่อไป 
    3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ 
วิธีการประเมินผลของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
4.  คณาจารย์ 
    4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
       คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา
ระดับปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์
ใหม่ และก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ เพ่ือรับทราบถึงนโยบายและระเบียบต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนเข้าใจในหลักสูตรที่เปิดสอน และแนะแนวความเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ทั้งนี้
รวมถึงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น การดูแลนักศึกษาเพ่ือลดปัญหาการออก
กลางคัน  การเตรียมหัวข้อวิทยานิพนธ์  ซึ่งจะน าไปสู่การตีพิมพ์ในวารสารต่อไป 
         บุคลากรต้องเข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
เทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างน้อยคนละ  1 ครั้งต่อปี 
    4.2  คุณภาพอาจารย์ 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และจ านวน
บทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยก ากับ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปี 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
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    4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดท าแผนระยะยาวในเรื่องอัตราก าลัง แผน
สรรหา แผนธ ารงรักษา และแผนทดแทนบุคลากรสายวิชาการ ตลอดจนส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อ
การบริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้ และ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
    5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

   5.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     36  หน่วยกิต 
   5.1.2 โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 

ก. หมวดวิชาบังคับ               3  หน่วยกิต 
               ข. หมวดวิชาบังคับเลือก        3 หน่วยกิต 
           ค. หมวดวิชาเลือก     12 หน่วยกิต 

ง. สัมมนา*       2   หน่วยกิต 
    จ. วิทยานิพนธ์                     18  หน่วยกิต 

     5.1.3  รายวิชา 
     ก. หมวดวิชาบังคับ      3  หน่วยกิต 
  ข. หมวดวิชาบังคับเลือก      3  หน่วยกิต 
    ค. หมวดวิชาเลือก     12  หน่วยกิต 

      ง. สัมมนา*         2  หน่วยกิต 
      จ. วิทยานิพนธ์       18  หน่วยกิต    

                    *ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการรจัดการเรียนการสอน 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผู้สอนจะต้องวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือ  หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค ์
    5.3 การประเมินผู้เรียน 

นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา โดยเสนอผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และแจ้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะและ
บัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือทราบ และนักศึกษาต้องสอบการป้องกันวิทยานิพนธ์ 



  

- 50 - 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  การบริหารงบประมาณ 

          คณะจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา  สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

 6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
          คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักทรัพยากรการเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทรเป็นหอสมุดกลางที่มีหนังสือ ต ารา รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น นอกจากนี้
ภาควิชาได้จัดให้มีห้องสมุดที่มีหนังสือ ต ารา เฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นด้วย 

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรมีกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอน

อ่ืน ๆ   รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  ดังต่อไปนี้  
          1. มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา จัดสรรงบประมาณ และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
          2. อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
          3. จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  หลักสูตรมีคณะกรรมการติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสือ ต ารา วารสารและอุปกรณ์ 

การเรียนการสอน ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ  ที่จ าเป็น  โดยมีเป้าหมายการด าเนินการ และการประเมินผล 
ดังแสดงในตารางต่อไปนี้  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายที่
เ พี ยบพร้ อม  เ พ่ื อสนั บสนุน
ก า ร ศึ ก ษ า ทั้ ง ใ น แ ล ะ น อ ก
ห้องเรียน 

1. จัดให้มีห้องเรียนมัลติมีเดียที่มี 
    ความพร้อมในการใช้งานอย่างมี 
    ประสิทธิภาพในการสอนและ    
    การน าเสนอผลงานของ 
    นักศึกษา 
2. จัดให้มีห้องปฏิบัติการ 
    คอมพิวเตอร์และพ้ืนที่ส าหรับ 
    นักศึกษาให้สามารถศึกษา 
    เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง  

1. ประเมินจากการรวบรวมจัดท า 
    สถิติจ านวนเครื่องมือ อุปกรณ์ 
    ต่อจ านวนนักศึกษา ชั่วโมงการ 
    ใช้งาน จ านวนรายวิชาที่มีการ   
    ฝึกปฏิบัติ ที่ต้องใช้เครื่อง           
    คอมพิวเตอร์ และจ านวน  
    นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
    รายวิชาดังกล่าว  
2. ประเมินจากความพึงพอใจของ 
    อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ใช้  
    ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5                                                                                      

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีการประชุม     
   หลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  
   อย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง  

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
   มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
   ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ 
   ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
   ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5   
   และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน 

   ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/   
    สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา  

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  
   ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ  
   รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุง  การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  
   หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน 
   ผลการด าเนินงานของหลักสูตรปีที่ผ่านมา  

 X X X X 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ 
   วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 
     ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
     อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มี 
     ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนน 5.0 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

     

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตาม 
การด าเนินการตาม TQF ต่อไป  ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5  และอย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
        1)  ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
        2)  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
        3)  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
        4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
        1)  การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
        2)  การสังเกตการณ์ของประธานหลักสูตรและ/หรือทีมผู้สอน  
        3)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน และผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือใช้ในการ 
            ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
        4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ         
            กลยุทธ์การสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    หลักสูตรจะใช้กระบวนการเพื่อให้ได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม 
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    1)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปี โดยนักศึกษาในชั้นปีนั้น ๆ 
    2)  คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
    3)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยมหาบัณฑิตใหม่ 
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    4)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต 
    5)  คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
    คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
    1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
    2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุง 
         หลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
    3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก 
 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง  

หลักการและเหตุผล 
   ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ส า ข า วิ ช า ที่ มี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขา   จึงเป็น
สาขาวิชาที่มีประโยชน์และมีส่วนสัมพันธ์กับ
พัฒนาศาสตร์เหล่านั้น Carl Friedrich Gauss นัก
คณิตศาสตร์ชาวเยอรมนี ได้เปรียบเทียบไว้ว่า 
“ Mathematics is the Queen of the 
Sciences” ซึ่งแสดงว่า คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญ่
ยิ่งที่ท าให้การพัฒนาสาขาวิชาอ่ืนๆ สัมฤทธิ์ผล 
 ความสั ม พันธ์ ข อ งค ณิ ตศาส ตร์ กั บ
วิทยาศาสตร์สาขาอ่ืนนั้นเป็นที่ราบกันดีอยู่ทั่วไป 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งความสัม พันธ์กับ ฟิสิ กส์  
คณิตศาสตร์มีความเชื่ อมโยงกับ ฟิสิ กส์ เชิ ง
คณิตศาสตร์มาหลายศตวรรษ และความเชื่อมโยง
นี้ได้เติบโตขึ้นอย่างมากในสองทศวรรษที่ผ่านมา 
ยกตัวอย่าง เช่น เรชาคณิตเชิงพีชคณิต (algebra 
geometry) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับ
นักฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ในการค้นคว้าส าหรับ
ทฤษฎีที่รวมแรงดึงดูดกับแรงทั้งสามของฟิสิกส์ซึ่ง
ประกอบด้วย แรงนิวเคลียอย่างเข้ม แรงนิวเคลียอ
ย่างอ่อน และแรงแม่เหล็กไฟฟ้า สิ่งที่ชี้ให้เห็นชัด
ถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันของทั้งสองสาขานี้
ไ ด้ แก่ ร า งวั ล  Fields Medals อัน เป็ นรางวั ล
เกียรติยศสูงสุดส าหรับนักคณิตศาสตร์ในปี ค.ศ.
1998  ซึ่งสามในสี่ของผู้ที่ได้รับรางวับนี้ท างานใน
สาขาที่ได้รับอิทธิพลสูงจากฟิสิกส์ 
 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
             เป็นที่ทราบกันดีว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขาจึงเป็นสาขาวิชาที่มี
ประโยชน์และมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาศาสตร์เหล่านั้น  
Carl Friedrich Gauss  นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนีได้
กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is the Queen 
of the Sciences” ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์มีส่วน
ส าคัญยิ่งที่ท าให้การพัฒนาสาขาวิชาอ่ืนๆ ทางวิทยาศาสตร์
สัมฤทธิ์ผลอีกทั้งงานวิจัยระดับสูงต้องการคณิตศาสตร์
ระดับสูง 
 สาขาคณิตศาสตร์จัดท าหลักสูตรนี้ขึ้นบนพ้ืนฐาน
ของความจริงที่ว่าในการประยุกต์คณิตศาสตร์เข้ากับ
ศาสตร์อ่ืนนั้นนอกจากเราจะต้องมีความรู้ในทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับดีถึงดีมากแล้วยังต้องมีความรู้ใน
ศาสตร์ที่เราจะน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ด้วย 

จากความจริงประการแรกประกอบกับความ
พร้อมทางด้านบุคลากรของสาขาดังนั้นสาขาจึงจัดรายวิชา
ที่ เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี
ค่อนข้างมากอย่างไรก็ตามสาขาได้จัดรายวิชาที่จะน าไป
ประยุกต์ในปัจจุบันได้ชัดเจนไว้บ้างอาทิสมการเชิงอนุพันธ์ 
(Differential Equations) สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial 
Differential Equations) การวิ เคราะห์สโตแคสติคใน
คณิตศาสตร์การเงิน (Stochastic Analysis in Financial 
Mathematics) การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 
(Numerical Analysis and Applications) พีชคณิตเชิง
เส้นเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra) สมการเชิง
อนุพันธ์ขั้นสูง (Advanced Differential Equations)        
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง 
           ส าหรับความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับ
วิทยาศาสตร์ชีวิภาพนั้น ความสัมพันธ์ใหม่ที่เติบโต
อย่างรวดเร็วได้แก่  ความร่วมมือกันระหว่าง
คณิตศาสตร์กับชีววิทยา ความสัมพันธ์ดังกล่าวเริ่ม
ในช่วงปี ค.ศ. 1920 ในสาขานิเวศวิทยาเมื่อ Vito 
Volterraนักคณิตศาสตร์ชาว อิตาลี ได้ พัฒนา
แบบจ าลองแบบแรกของความสัมพันธ์ผู้ล่า – ผู้ถูก
ล่า หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง วิธีการเก่ียวกับ
กับแบบจ าลองซึ่ ง พัฒนาในการศึกษา เรื่ อง
ประชากรได้รับการขยายไปสู่ระบาดวิทยา  เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพันธุ
ศาสตร์โมเลกุล (molecular genetics)  ได้สร้าง
แรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาตร์ดัดแปลงวิธีการ
เดียวกันนี้ไปใช้ในเรื่องโรคติดต่อ ซึ่งสิ่งที่เราศึกษา
ไม่ ใช่ประชากรที่มีสิ่ งมีชีวิตหรือคน แต่ เป็น
ประชากรของเซลล์ ประชากรทั้งสองนี้ (ผู้ล่า – ผู้
ถูกล่า) เพ่ิมขึ้นและลดลงอยู่ในกฎของดาร์วิน
ส าหรับการต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด ซึ่งน าไปสู่การ
อธิบายทางคณิตศาสตร์ ในทศวรรษที่ผ่านมา
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้ แ บ บ จ า ล อ ง เ ชิ ง
คณิตศาสตร์ ซึ่งอธิบายหน่อยที่ติดเชื้อเป็นผู้ล่า 
และเซลล์เจ้าของหน่วยเป็นผู้ถูกล่า ได้ให้ค าจ ากัด
ความใหม่ในหลายแง่ของภูมิคุ้มกันวิทยา พันธุ -
ศาสตร์ ระบาดวิทยา ประสาทวิทยา และการ
ออกแบบยา ซึ่งน าไปสู่ความสัมพันธ์กับการแพทย์ 
 นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ใหม่ๆ อีกมา
กายระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อ่ืนๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่ของงานใหม่ และงานที่ให้ประโยชน์มัก
เกิดข้ึนในความเชื่อมโยงระหว่างสาขากับกฎ 
ระเบียบต่าง ๆ ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่  

ปัญหาผกผัน (Inverse Problem) อย่างไรก็ตามรายวิชา
ทางการวิเคราะห์ทุกรายวิชาก็เป็นพ้ืนฐานจ าเป็นในการ
ประยุกต์ทั้งสิ้นนอกจากนี้เรายังจัดให้มีรายวิชาหัวข้อพิเศษ
ทางคณิตศาสตร์ (Special Topics in Mathematics) เพ่ือ
รองรับในกรณีที่มีความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นในสากลหรือเกิดจาก
การบูรณาการระหว่างสาขาในอนาคต 

ส าหรับความจริงประการที่สองเราต้องการความ
ร่วมมือกับสาขาวิชาต่างๆที่น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ซึ่ง
ปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากที่จะเกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างสาขาคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืนๆ ตัวอย่างงานวิจัย
ของอาจารย์ในภาควิชาฯ  ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และ
สังคม ได้แก่ การสร้างแบบจ าลองการระบาดของยาบ้า 
เพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของจ านวนผู้ติดยาบ้าราย
ใหม่ที่มีสาเหตุมาจากการชักชวน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการควบคุมการระบาดของยาบ้า การ
สร้างแบบจ าลองการระบาดของเชื้อมาลาเรียบางชนิดซึ่ ง
ระบาดในประเทศไทยเพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของ
จ านวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียรายใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการควบคุมการระบาดของผู้ติดเชื้อ
มาลาเรีย 
 ภาควิชาฯ  มีความร่วมมือกับสาขาอ่ืน ๆ  ในคณะ
วิทยาศาสตร์และคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยในการปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ  ของภาคภาควิชาฯ  ในแต่ละครั้ง  โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในรอบการปรับปรุงหลักสูตรครั้งล่าสุดมีการ
ประชุมร่วมกันกับคณาจารย์ที่เป็นตัวแทนของคณะต่าง ๆ 
อาทิเช่น คณะเศรษฐศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคนิค
การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ซึ่งตัวแทนของคณะต่าง ๆ 
ได้แสดงความคิดเห็นและได้ให้ข้อมูลในการน าคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์ใช้ท าให้ภาควิชาฯ   ได้รับทราบถึงการน า 
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การศึกษาพลศาสตร์ของไหลซึ่งคณิตศาสตร์มี
ความสัมพันธ์กับสาขาต่าง ๆ  หลายสาขา อาทิ
อุตุนิยมวิทยา กายวิภาคศาสตร์ และธรณีวิทยา 
การเคลื่อนที่เชิงซ้อนของของไหน เช่น อายุเฮอริ
เคน การไหลเวียนของเลือดที่หัวใจ น้ ามันในพ้ืนดิน
พรุน เป็นต้น การอธิบาย 
การเคลื่อนที่ของสิ่งเหล่านี้เป็นไปไม่ได้เลย ก่อนการ
ค้นพบว่าสมการ Navier-Stokes และปัจจุบันได้มี
การน าสมการเหล่านี้ไปให้ช้กับทฤษฎีของไหลใน
หลายเรื่อง คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่
มีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์อย่างแน่นแฟ้น และ
เป็นสาขาที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกปัจจุบัน
อย่างอเนกอนันต์ในปี ค.ศ. 1673 คอมพิวเตอร์สมัย
แรกเกิดขึ้นโดยรหัสเลขฐานสองของ Gottfried 
Wilhelm Leibniz นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญา 
ชาวเยอรมนีที่มีผลงานในหลายภาษา ต่อมาในปี  
ค .ศ .  1936 Alan Turing นักคณิตศาสตร์ขาว
อังกฤษผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักทฤษฎีของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งได้คิดค้นเครื่องมือเชิง
ทฤษฎีที่เราเรียกว่า Turing Machine ซึ่งเป็นเครื่อง
เ ส มื อ น แ น ว ค ว า ม คิ ด  ( conceptual virtual 
machine) ยังไม่ใช่เครื่องที่เราจับต้องได้ และในปี 
ค.ศ. 1945 John Von Neumann นักคณิตศาสตร์
ชาวฮังการีได้รับเกียรติว่าเป็นคนแรกที่ออกแบบ
แปลนพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะ
พิ เศษคื อ  มี โ ป รแกรม เก็ บ ไ ว้ ใ น เครื่ อ ง ด้ ว ย 
นักวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นใน
ศ ต ว ร ร ษ ที่  2 0  ไ ด้ แ ก่  Donald Knuth นั ก
คณิตศาสตร์ชาวอเมริกา  Knuth ได้รับรางวัล 
National Medal of Science และในปี ค.ศ. 1974  

คณิตศาสตร์ไปใช้จริงในแต่ละสาขาวิชาและน าข้อมูล 
ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาฯ ให้มี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมร่วมกับคณะต่าง ๆ 
ข้างต้นได้รับการตอบรับที่ดีของคณะต่าง ๆ เป็นอย่างมาก 
แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีคุณค่าและจ าเป็น
ต่อการพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ  และเป็นสัญญาณที่ดีที่
จะน าไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับ
สาขาวิชาที่น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จนเกิดโครงการ
ต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้จริงเพื่อบรรเทาหรือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ อาทิการเป็นผู้น าด้านเศรษฐศาสตร์แนวนโยบาย
เศรษฐศาสตร์การเกษตร ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ผู้น าใน
การศึกษาเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง
ทะเลหรือปัยหาภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ  
             



  

- 57 - 

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง 

เขาชนะเลิศได้รับรางวัล Turing Award ซึ่งเป็น
รางวัลอันทรงเกียรติในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ศาสตร์ส าคัญอีกแขนงหนึ่งที่มีความสัมพันธ์อย่าง
ลึ กซึ้ งกับคณิตศาสตร์  ได้ แก่  เศรษฐศาสตร์  
เศรษฐศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีการประยุกต์ ใช้
คณิตศาสตร์มากที่สุดแขนงหนึ่ง  เศรษฐศาสตร์
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ตั้งแต่แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์
และแคลคูลัสเชิงปริพันธ์พีชคณิตเชิงเส้น และคณิต
วิเคราะห์ ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ใน
ท านอง เดี ยวกับความสัม พันธ์กับฟิสิ กส์ แล ะ
คอมพิวเตอร์ รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปี 
ค .ศ .  1994 เป็นของ John Nash ซึ่ ง เป็ นนั ก
คณิตศาสตร์ชาวเอมริกาโดยได้จากผลงานเรื่อง
ทฤษฎี เ กมร่ วมกับ  ReihardSeltenและ John 
Harsanyi 
          ด้วยความส าคัญดังได้กล่าวมานี้ เราจึงมี
ความจ าเป็นต้องคงความเข้มแข็งทางคณิตศาสตร์ไว้
ด้วยงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ เป็นที่ทราบกันดีว่า 
ความส าเร็จของงานวิจัยขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
บุคลากรที่ท างานวิจัยและการสนับสนุนของชุมชน 
และเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า คุณภาพของบุคลากรที่
ท างานวิจัยขึ้นอยู่กับการศึกษา 
          ใ น ปั จ จุ บั น ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร -
มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่ เปิดสอนใน
ประเทศไทย มีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา 11 แห่ง 
ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ  มหาวิทยาลัย 

              ด้วยความส าคัญดังได้กล่าวมานี้  ภาควิชาฯ  
จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  หลักสูตรใหม่ปี 2554 
โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ 
และน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการค้นคว้า 
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการเพ่ิมรายวิชาเลือกจาก
หลักสูตรเดิมเพ่ือเป็นทางเลือกในการศึกษาของนักศึกษา
เพ่ิมข้ึน 
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ธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
บูรพา มหาวิทยาลัยรามค าแหง มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อย่างไรก็
ตามเป็นที่ทราบกันโดยทัวไปว่า นอกจากจะมีความ 
ขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้แล้ว ยังหาผู้ที่สนใจ
ศึกษาในสาขานี้ได้ยากอีกด้วย จากสถิติที่ผ่านมา
วิทยาศาสตรบัณฑิตของภาควิชาฯ จ านวนหนึ่งที่มี
ศักยภาพและประสงค์จะศึกษาต่อ ต้องไปศึกษาต่อ
ในส่วนกลาง ไม่มีโอกาสศึกษาต่อที่ภาควิชาฯ 
เนื่องจากยังไม่มีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนั้นถ้ามีหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ของ
ภาควิชาฯ รองรับ ก็จะเป็นประโยขน์อย่างยิ่งต่อ
มหาวิทยาลัยและชุมชนในภูมิภาคนี้ 
 ปัจจุบันภาควิชาฯ มีความพร้อมในด้าน
บุคลากรทางสาขาคณิตศาสตร์มากขึ้นทั้ งด้าน
ปริมาณ คุณวุฒิ และความหลากหลายของแขนง
วิชา ภาควิชาฯ มีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาปริญญา
เอกในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 17 คน ซึ่งมีความถนัด
ในสาขาย่อยทางด้านคณิตวิ เคราะห์  พีชคณิต 
ทฤษฎีจ านวน และการประยุกต์ท าให้มีความพร้อม
ที่จะเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 นอกจากผู้สนใจที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาคณิตศาสตร์โดยตรงแล้ว ภาค
วิชาฯ มีความตั้ ง ใจที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ สนใจ
สามารถสมัครเข้าเรียนได้โดยไม่จ าเป็นต้องจบ
การศึกษาในสาขาคณิตศาสตร์โดยตรง ขอเพียงมี
พ้ืนฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี 
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พอสมควร มีความสนใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษาใน
ห ลั ก สู ต ร นี้   โ ด ย ผ่ า น ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนี้ ผู้ที่จบหลักสูตรนี้สามาถประกอบอาชีพ
หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไปได ้
 
ปรัชญา 
           มุ่งม่ันในการผลิต มหาบัณฑิตทีมีความรู้ 
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้ อ่ืนในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่ งเน้นในการเป็นผู้มีความรู้ทางคณิตศาสตร์       
เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง 
สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์  เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี  ร่วม
สร้างสรรค์งานทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์
ในการพัฒนาประเทศ 
 
วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง มีทักษะในการท างาน
ทางด้านนี้ 
2.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  
ในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต  มีความ
ตระหนัก ในความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  เพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาองค์ความรู้ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
การวิจัยคณิตศาสตร์ของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
ปรัชญา 
            คงเดิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
           คงเดิม 
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4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาคณิตศาสตร์
หรือสถิติหรือทั้งสองสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
ภูมิล าเนาในภาคใต้ ได้สามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเองในระดับ
ที่สูงขึ้น ในสถาบันที่อยู่ในท้องถิ่น 
 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง 

1. หลักสูตร 
              หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 1 แผน คือ 
1. แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีมี 
การศึกษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
1. แผน ก แบบ ก 2 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด 
หลักสูตร 36 หน่วยกิต 

1. หลักสูตร 
            คงเดิม 
 
 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
           36  หน่วยกิต 
 

- โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือกบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
สัมมนา* 
วิทยานิพนธ์ 

3 
3 
12 
2 
18 

รวม 36 
 

- โครงสร้างหลักสูตร 
            คงเดิม 
           รายวชิาสัมมนาไม่นับหน่วยกิต 

 

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
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รายวิชาที่มีการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง 
             ได้มีการปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงในหมวดวิชาเลือก  
 
หมวดวิชาบังคับ จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) การปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์  3 คงเดิม 

 
หมวดวิชาบังคับเลือก  ต้องเลือกจ านาน 3 หน่วยกิต จากวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1                           คงเดิม 
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง                           คงเดิม 
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์                             คงเดิม 

 
หมวดวิชาเลือก  ต้องเลือกจ านาน 12 หน่วยกิต จากวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง 
- 322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2                           คงเดิม 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                    คงเดิม 
322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                  
- 322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 
- 322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย 
322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล คงเดิม 
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง คงเดิม 
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน คงเดิม 
322-524 ทอพอโลยีทั่วไป คงเดิม 
322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ คงเดิม 
322-532 เมทริกซ์ลีกรุป คงเดิม 
322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต คงเดิม 
322-534 ทฤษฎีเซต คงเดิม 

 
 



  

- 62 – 
 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง 
322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คงเดิม 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น คงเดิม 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ คงเดิม 
- 322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 
- 322-547 ปัญหาผกผัน 
- 322-548 ก าหนดการเชิงเส้น 
322-551 ทฤษฎีกราฟ คงเดิม 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด คงเดิม 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 คงเดิม 
- 322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 
- 346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
หมายเหตุ 
1. นอกจากรายวิชาเลือกดังกล่าว นักศึกษายัง
สามารถเลือกลงทะเบียนรายวิชาอ่ืน ๆ  ที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัย โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร 
2. นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอ่ืน ๆ โดย 
ไม่นับหน่วยกิต ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตร 

หมายเหตุ 
               คงเดิม 

 
สัมมนา  จ านวน  2 หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554) หลักสูตรปรับปรุง 
322-691 สมัมนา 1*                                    1 คงเดิม 
322-692 สัมมนา 2*                                    1 คงเดิม 

 *ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
วิทยานิพนธ์ จ านวน 18 หน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2554)  หลักสูตรปรับปรุง 
322-693 วิทยานิพนธ์                                 18 คงเดิม 
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ภาคผนวก ข 
 
ส่วนที่ 1  ตารางสรุปความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           เ ป็ น ที่ ท ร า บ กั น ดี ว่ า
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ เ ป็ น ส าข า วิ ช าที่ มี
ความสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขา
จึงเป็นสาขาวิชาที่มีประโยชน์และมี
ส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาศาสตร์
เหล่านั้น  Carl Friedrich Gauss  นัก
คณิตศาสตร์ชาวเยอรมนีได้กล่าว
เปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is 
the Queen of the Sciences” ซึ่ ง
แสดงให้เห็นว่าคณิตศาสตร์มีส่วน
ส าคัญยิ่งที่ท าให้การพัฒนาสาขาวิชา
อ่ืนๆทางวิทยาศาสตร์สัมฤทธิ์ผลอีก
ทั้ ง ง า น วิ จั ย ร ะ ดั บ สู ง ต้ อ ง ก า ร
คณิตศาสตร์ระดับสูง 
 สาขาคณิตศาสตร์ จั ดท า

หลักสูตรนี้ขึ้นบนพ้ืนฐานของความ

จริงที่ว่าในการประยุกต์คณิตศาสตร์

เข้ากับศาสตร์ อ่ืนนั้นนอกจากเรา

จ ะต้ อ ง มี ค ว า ม รู้ ใ น ท ฤ ษ ฎี ท า ง

คณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับดีถึงดีมาก

แล้วยังต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่เราจะ

น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ด้วย 

 
         

       มุ่งมั่นในการผลิต มหา- 
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม 
ส ามารถด้ านคณิ ตศ าส ตร์  
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนใน
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่งเน้นในการเป็นผู้มีความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่าง
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติ 
งานได้จริง สามารถจัดการกับ
ปั ญ ห า ไ ด้ อ ย่ า ง มี ค ว า ม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ 
และเป็นแบบอย่างที่ดี  ร่วม
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ง า น ท า ง ด้ า น
คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศ 
 

1.  เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
ระดับสูง มีทักษะในการท างาน
ทางด้านนี้ 
2.   เ พ่ื อ ผ ลิ ต ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติ
หน้าที่และการด าเนินชีวิต มีความ
ตระหนัก ในความรับผิดชอบต่อ
สั ง ค ม  สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  เพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร วิ จั ย
คณิตศาสตร์ของประเทศ 
4.   เ พ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากร
สาขาคณิตศาสตร์หรือสถิติหรือทั้ง
สองสาขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี
ภูมิล าเนาในภาคใต้  ได้สามารถ
ศึกษาต่อในระดับที่สู งขึ้น  เ พ่ือ
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาตนเอง
ในระดับที่สูงขึ้น ในสถาบันที่อยู่ใน
ท้องถิ่น 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        จากความจริงประการแรก
ประกอบกับความพร้อมทางด้าน
บุคลากรของสาขาดังนั้นสาขาจึงจัด
รายวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์
หรือคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี ค่อนข้าง 
มากอย่างไรก็ตามสาขาได้จัดรายวิชา
ที่จะน าไปประยุกต์ ในปัจจุบันได้
ชัดเจนไว้บ้างอาทิ สมการเชิงอนุพันธ์ 
(Differential Equations)  สมกา ร
เ ชิ ง อ นุ พั น ธ์ ย่ อ ย  ( Partial 
Differential Equations)  ก า ร
วิเคราะห์สโตแคสติคในคณิตศาสตร์
ก า ร เ งิ น  (Stochastic Analysis in 
Financial Mathematics)  ก า ร
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 
( Numerical Analysis and 
Applications) พีชคณิตเชิงเส้นเชิง
ตั ว เ ล ข  ( Numerical Linear 
Algebra) สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 
( Advanced Differential 
Equations) ปัญหาผกผัน( Inverse 
Problem) อย่างไรก็ตามรายวิชา
ทางการวิเคราะห์ทุกรายวิชาก็เป็น
พ้ืนฐานจ าเป็นในการประยุกต์ทั้งสิ้น  
นอกจากนี้ เรายังจัดให้มีรายวิชา
หั ว ข้ อ พิ เ ศ ษ ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
(Special Topics in Mathematics) 
เพ่ือรองรับในกรณีที่มีความรู้ใหม่ที่
เกิดขึ้นในสากลหรือเกิดจากการ 
บูรณาการระหว่างสาขาในอนาคต 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        ส าหรับความจริงประการที่สอง
เราต้องการความร่วมมือกับสาขาวิชา
ต่าง ๆ   ที่น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
ซึ่งปัจจุบันมีความเป็นไปได้มากท่ีจะ
เกิดความร่วมมือกันระหว่างสาขา
คณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ ตัวอย่าง
งานวิจัยของอาจารย์ในภาควิชาฯ  ที่
เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม 
ได้แก่ การสร้างแบบจ าลองการระบาด
ของยาบ้า เพื่อศึกษาแนวโน้มการ
เพ่ิมข้ึนของจ านวนผู้ติดยาบ้ารายใหม่ที่
มีสาเหตุมาจากการชักชวน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทางใน
การควบคุมการระบาดของยาบ้า การ
สร้างแบบจ าลองการระบาดของเชื้อ
มาลาเรียบางชนิดซึ่งระบาดในประเทศ
ไทยเพ่ือศึกษาแนวโน้มการเพ่ิมข้ึนของ
จ านวนผู้ติดเชื้อมาลาเรียรายใหม่ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอแนะแนวทาง
ในการควบคุมการระบาดของผู้ติดเชื้อ
มาลาเรีย  
          ภาควิชาฯ มีความร่วมมือกับ 
สาขาอ่ืน ๆ  ในคณะวิทยาศาสตร์และ
คณะต่าง ๆ   ในมหาวิทยาลัยในการ
ปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ ของภาค  
วิชาฯ  ในแต่ละครั้ง   โดยเฉพาะ 
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ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อย่างยิ่งในรอบการปรับปรุงหลักสูตร
ครั้งล่าสุดมีการประชุมร่วมกันกับ
คณาจารย์ที่ เป็นตัวแทนของคณะ 
ต่าง ๆ  อาทิเช่น คณะเศรษฐศาสตร์
คณะ อุตสาหกรรม เ กษตร คณ ะ
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ  ค ณ ะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์  คณะ เทคนิ ค
การแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์ซึ่ง
ตัวแทนของคณะต่าง ๆ ได้แสดง
ความคิดเห็นและได้ให้ข้อมูลในการ
น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ท าให้
ภาควิชาฯ ได้รับทราบถึงการน า
คณิ ตศาสตร์ ไป ใช้ จ ริ ง ในแต่ ล ะ
สาขาวิชาและน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ข อ ง        
ภาควิชาฯ ให้มีความทันสมัยมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งการประชุมร่วมกับคณะ 
ต่าง ๆ ข้างต้นได้รับการตอบรับที่ดี
จากคณะต่าง ๆ เป็นอย่างมาก แสดง
ให้เห็นว่าคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มี
คุณค่าและจ าเป็นต่อการพัฒนาสังคม
ในด้านต่าง ๆ  และเป็นสัญญาณที่ดีที่
จะน าไปสู่ความร่วมมือกันระหว่าง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์กับสาขาวิชาที่
น าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ จนเกิด
โครงการต่าง ๆ ที่สามารถน าไปใช้ได้
จริงเพ่ือบรรเทาหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ   
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ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล ปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
อาทิการเป็นผู้น าด้านเศรษฐศาสตร์
แ น ว น โ ย บ า ย เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร์
การเกษตรด้านอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้น าในการศึกษาเ พ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
หรือปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
ต่าง ๆ 
          ด้วยความส าคัญดังได้กล่าว 
มานี้ภาควิชาฯ จึงเห็นสมควรให้มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ปี 2554  โดยหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่นี้ ยังคงมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับความรู้ ความเข้าใจในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ และน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือใน
การค้นคว้า การปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
นี้ได้มีการเพิ่มรายวิชาเลือกจาก
หลักสูตรเดิมเพ่ือเป็นทางเลือกใน
การศึกษาของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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ส่วนที ่2  ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับรายวิชา 

วัตถุประสงค์ รายวิชา 
1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ 
   ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ 
   ระดับสูง มีทักษะการท างาน 
   ทางด้านนี ้

322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                   3(3-0-6) 
322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                              3(3-0-6) 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1                                 3(3-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2                                 3(3-0-6) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                          3(3-0-6) 
322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                           3(3-0-6) 
322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต                           3(2-2-5) 
322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย                                        3(2-2-5) 
322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล                             3(3-0-6) 
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง                                 3(3-0-6) 
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน                                 3(3-0-6) 
322-524 ทอพอโลยีทั่วไป                                       3(3-0-6) 
322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้                              3(3-0-6) 
322-532 เมทริกซ์ลีกรุป                                         3(3-0-6) 
322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต                                         3(3-0-6)    
322-534 ทฤษฎีเซต                                             3(2-2-5) 
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์                                    3(3-0-6) 
322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                               3(3-0-6) 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น               3(2-2-5) 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์          3(2-2-5) 
322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข                           3(2-2-5) 
322-547 ปัญหาผกผัน                                           3(2-2-5) 
322-548 ก าหนดการเชิงเส้น                                   3(2-2-5) 
322-551 ทฤษฎีกราฟ                                           3(2-2-5) 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด                             3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 
 322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1                      3(3-0-6) 

322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2                      2(2-0-4) 
322-691 สัมมนา 1                                              1(0-2-1)   
322-692 สัมมนา 2                                              1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์                                        18(0-54-0)     
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                                3(3-0-6) 

2. เพื่อผลิตมหบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม 
    จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ 
    และการด าเนินชีวิต มีความ 
    ตระหนักในความรับผิดชอบต่อ 
    สังคม สิงแวดล้อม และทรัพยากร 
    ธรรมชาต ิ
 

322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                   3(3-0-6) 
322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                    3(3-0-6) 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1                                 3(3-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2                                 3(3-0-6) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                          3(3-0-6) 
322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                           3(3-0-6) 
322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต                           3(2-2-5) 
322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย                                        3(2-2-5) 
322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล                             3(3-0-6) 
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง                                  3(3-0-6) 
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน                                 3(3-0-6) 
322-524 ทอพอโลยีทั่วไป                                       3(3-0-6) 
322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้                              3(3-0-6) 
322-532 เมทริกซ์ลีกรุป                                         3(3-0-6) 
322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต                                         3(3-0-6) 
322-534 ทฤษฎีเซต                                             3(2-2-5) 
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์                                    3(3-0-6) 
322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                               3(3-0-6) 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น               3(2-2-5) 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์          3(2-2-5)   
322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข                           3(2-2-5) 
322-547 ปัญหาผกผัน                                          3(2-2-5) 
322-548 ก าหนดการเชิงเส้น                                   3(2-2-5) 
322-551 ทฤษฎีกราฟ                                           3(2-2-5) 
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 
 322-552 การออกแบบเชิงการจัด                             3(2-2-5)    

322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1                     3(3-0-6) 
322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2                     2(2-0-4)  
322-691 สัมมนา 1                                             1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2                                             1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์                                        18(0-54-0) 
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                               3(3-0-6)  

3.  เพ่ือเพ่ิมหรือพัฒนาองค์ความรู้ 
    เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนา 
    การเรียนการสอนและการวิจัย 
    คณิตศาสตร์ของประเทศ  
 

322-691 สัมมนา 1                                              1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2                                              1(0-2-1) 
เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง เพื่อน าผลงานของ
ผู้อื่นมาน าเสนอให้ผู้เข้าฟังการสัมมนาเข้าใจ 
322-693 วิทยานิพนธ์                                        18(0-54-0) 
เป็นรายวิชาที่เน้นการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง และศึกษาเพ่ิมเติม 
เพ่ือให้เกิดผลงานใหม่ 

4.  เพ่ือเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขา 
    คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
    ผู้ที่มีภูมิล าเนาในภาคใต้  
    ได้สามารถศึกษาต่อในระดับที่ 
    สูงขึ้น เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ  
    พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น 
    ในสถาบันที่อยู่ในท้องถิ่น 

322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                  3(3-0-6)    
322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                             3(3-0-6)     
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1                                 3(3-0-6)    
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2                                 3(3-0-6)    
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                          3(3-0-6)    
322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                           3(2-2-5)    
322-515 ทฤษฎีกึง่กรุปเชิงพีชคณิต                           3(2-2-5)    
322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย                                        3(3-0-6)    
322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล                             3(3-0-6)    
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง                                 3(3-0-6)    
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน                                3(3-0-6)    
322-524 ทอพอโลยีทั่วไป                                      3(3-0-6)    
322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้                             3(3-0-6)    
322-532 เมทริกซ์ลีกรุป                                        3(3-0-6)    
322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต                                        3(3-0-6)    
322-534 ทฤษฎีเซต                                            3(2-2-5)    
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วัตถุประสงค์ รายวิชา 
 322-541 สมการเชิงอนุพันธ์                                    3(3-0-6)    

322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                               3(3-0-6)    
322-543 ทฤษฎีการหาคา่เหมาะที่สุดเบื้องต้น               3(2-2-5)    
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์          3(2-2-5)      
322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข                           3(2-2-5)    
322-547 ปัญหาผกผัน                                          3(2-2-5)    
322-548 ก าหนดการเชิงเส้น                                   3(2-2-5)    
322-551 ทฤษฎีกราฟ                                           3(2-2-5)    
322-552 การออกแบบเชิงการจัด                              3(2-2-5)    
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1                      3(3-0-6)    
322-582 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2                      2(2-0-4)    
322-691 สัมมนา 1                                              1(0-2-1)    
322-692 สัมมนา 2                                              1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์                                        18(0-54-0)    
346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                                3(3-0-6)    
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

และการด าเนินการของคณะกรรมการจัดท าหลักสูตร 
 

ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล   รองศาสตราจารย์ ดร.อ่ิมจิตต์ เติมวุฒิพงษ์    ดร.ยติ  กฤษณังกูร 
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ตัณฑะนุช 

 

เนื่องจากประเด็นต่าง ๆ  ที่ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านเสนอมามีประเด็นที่ใกล้เคียงกันเป็นส่วน 
ใหญ่   จึงขอน าเสนอเป็นแบบภาพรวมดังนี้  หลักสูตรที่พิจารณานี้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก  และไมม่ีข้อบกพร่องที่ 
น่ากังวล  แต่เพ่ือให้หลักสูตรมีถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน จึงมีข้อเสนอสิ่งที่ควรเพิ่มเติมและปรับแก้ดังต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน้า 2   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษามีมากกว่าที่เอ่ยถึง จึงไม่ควรจะเรียงไว้เพียง
สามข้อ น่าจะเขียนเป็นบรรทัดเดียวกัน เช่น อาจารย์
สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักวิชาการคณิตศาสตร์ 
นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ นักอุตุนิยมวิทยา นัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย นักวิเคราะห์ความเสี่ยง นัก
โทรคมนาคม เป็นต้น 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 9   ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา น่าจะ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ “เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือคาดว่า
จะส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีและต้องมีพ้ืน
ฐานความรู้วิชาคณิตศาสาตร์ระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต” 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 11  ท าไมจึงน าวิชา 322-541 สมการเชิง
อนุพันธ์ มาเป็นวิชาบังคับเลือก  ตามความเห็น
ส่วนตัว คิดวิชา 322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
น่าจะเป็นวิชาบังคับเลือกมากกว่า 
 

ทางหลักสูตรยืนยันใช้วิชา  322-541 สมการเชิง
อนุพันธ์ มาเป็นวิชาบังคับเลือก เนื่องจากหลักสูตร
ต้องการแบ่งสาขาวิชาเป็น 3 สาขาหลัก คือ พีชคณิต  
คณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
จึงได้จัดวิชา 322-541 ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการท า
วิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน้า 14  แผนการสอน เสนอให้ย้ายสัมมนา 1 มาไว้  
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และย้ายสัมมนา 2 มาไว้  
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 16  วิชา 322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 
ขาดหัวข้อ Hahn-Banach Theorem ซึ่งเป็นทฤษฎี
บทส าคัญ 

หัวข้อ Hahn-Banach Theorem  รวมอยู่แล้วใน
หัวข้อทฤษฎีบทหลักมูลส าหรับปริภูมิค่าประจ า 

หน้า 16  ค าบรรยายวิชา 322-522 ให้ตัด 
Lebesque ออก เพราะควรจะสอนเป็นกรณีท่ัวไป 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 16 ค าบรรยายวิชา 322-523 น่าจะมี 
conformal mappings และตัด normal families 
ทิ้ง 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 16  ค าบรรยายวิชา 322-524  ให้ตัด set 
theory and logic ทิ้ง เพราะเป็นพื้นฐานเกินไป 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 18  ค าบรรยายวิชา 322-533  การแปลงเวฟ
เล็ตแบบภินทนะ  เปลี่ยนเป็น  การแปลงเวฟเล็ต
แบบวิมุต 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 19  ค าบรรยายวิชา 322-543 ทฤษฎีการหาค่า
เหมาะที่สุดเบื้องต้น ให้ตัด  “พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐาน 
แคลคูลัสหลายตัวแปร” ออก เพราะปรากฏในระดับ
ปริญญาตรี และปรากฎในวิชาบังคับ 322-501 
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ไปแล้ว 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 19 ค าบรรยายวิชา 322-544 การวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขและการประยุกต์ ภาษาอังกฤษ 

Linear equation systems ให้แก้เป็น 
System of linear equations 

ให้ตัด “optimization methods”ออก 
เพราะซ้ าซ้อนกับวิชา 322-543 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน้า 19  ให้ตัด “optimization methods”ออก 
เพราะซ้ าซ้อนกับวิชา 322-543 

หลักสูตรพิจารณาแล้วยังคงไว้เหมือนเดิม เนื่องจาก
นักศึกษาบางคนอาจจะไม่เลือกเรียนวิชา 322-543 

หน้า 20  บรรทัดแรก ให้ตัด Review of matrix 
theory and linear systems ออก เพราะเรียนใน
วิชาบังคับแล้ว 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 20  ค าบรรยายวิชา 322-548  คอนเวกซ์โพลี
เหดรา  เปลี่ยนเป็น  คอนเวกซ์โพลีเฮดรา   

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 21 ในค าบรรยายภาษาอังกฤษของวิชา 322-
691 และ 322-692 สัมมนา 1 และ สัมมนา 2 ให้ตัด 
 “to get the skills and experiences”
ออก  

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 48  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
อยากให้เพ่ิมว่า  

“นักศึกษาต้องน าเสนอผลงานวิจัยของ
ตนเองในการประชุมวิชาการอย่างน้อยหนึ่งครั้ง” 
ทั้งนี้เพราะนอกจากจะท าให้นักศึกษาได้
ประสบการณ์การน าเสนอผลงาน การตอบข้อซักถาม
แล้ว ยังเป็นการช่วยอาจารย์ที่ปรึกษาในการ
ตรวจสอบว่างานวิจัยของนักศึกษานี้ใช้ได้ ถูกต้อง 
และมีความน่าสนใจในสายตานักคณิตศาสตร์อื่น
เพียงใดนอกจากนี้หากงานวิจัยจากการท า
วิทยานิพนธ์ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีดี 
น่าจะมีรางวัลให้ทั้งนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรพิจารณาแล้วขอยังคงไม่เพ่ิมเติม
ข้อเสนอแนะดังกล่าวยังคงขอใช้เกณฑ์การจบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2556  
          ในส่วนของการฝึกการน าเสนอนั้นหลักสูตรฯ 
ได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 
 
 



  

- 75 - 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ การด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หน้า 64 ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้นักศึกษาเลือก
เรียนรายวิชาอ่ืนนอกเหนือจากท่ีปรากฎในหลักสูตรนี้ 
ด้วยเหตุผลสองประการคือ  

12.1) จ านวนหน่วยกิตท่ีต้องเรียนใน
หลักสูตรนี้มีเพียง 12 หน่วยกิตเท่านั้น ซึ่งไม่มากเลย 
หากให้เลือกจากที่อ่ืนจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงเมื่อเทียบ
กับจ านวนหน่วยกิตท้ังหมด 
          12.2) จะเป็นช่องทางในการที่อาจารย์ช่วย
ให้นักศึกษาจบ แบบไม่น่าจะให้จบ หรือจบแบบไม่
สมศักดิ์ศรีได้ 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ โดยการตัดข้อ 1  
ในหมายเหตุออก แต่ยังคงข้อ 2 ไว้ 

หน้า 66  ช่องขวามือของ 322-693 ให้ตัด   
 “โดยไม่น าผลงานผู้อ่ืนมากล่าวอ้างว่าเป็น

ของตน”   ออก (เพราะหากเป็นเช่นนั้น ก็ไม่นับว่า
เป็นผลงานใหม่  และแสดงให้เห็นว่าขาดการ
ตรวจสอบเอกสารอ้างอิงที่ดีพอ) 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เสนอให้เพ่ิมวิชา Probability  และ วิชา 
Mathematical Modeling  เป็นวิชาเลือกของ
หลักสูตรด้วย 

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ง 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.จันทนา  ไอยรากาญจนกุล 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี     

 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I)     3(3-0-6)         
 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)    3(3-0-6) 

322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II)    3(3-0-6) 
 322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Mathematics)    3(3-0-6) 
 322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 (Mathematical Analysis I)     3(3-0-6) 

322-346 ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology)    3(3-0-6) 
322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
            (Mini Project in Mathematics) 

          322-443 ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
                      (Introduction to Functional Analysis) 

322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
                       (ปริภูมิเมทริกซ์และปริภูมิผลคูณภายใน)  

            (Special Topics in Mathematics  
            (Metric spaces and Inner product spaces)) 

          322-462 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (ทฤษฎีมาตราเลอเบส์ก)    3(3-0-6) 
   Special Topic in Mathematics (Lebesgue Measure Theory) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)    1(0-2-1) 

 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-9-0) 
ระดับปริญญาโท 

 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)     3(3-0-6) 
          322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)        18(0-54-0) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
      322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis)             3(3-0-6) 
   322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)     3(3-0-6) 

 322-524 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology)     3(3-0-6) 
 322-535 การวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นและการวิเคราะห์คอนเวกซ์    3(3-0-6) 
    (Nonlinear and Convex Analysis) 

  322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)    3(3-0-6) 
 322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
 322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
 322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 
1. Ayaragarnchanakul, J., Convergence Criteria of Viscosity Common FixedPoint   

Iterative Processfor Asymptotically Nonexpansive Semigroup in Banach Spaces, Journal of 
Nonlinear and Convex Analysis, 3(2015), No. 2, 521-528. 

ต ารา 
     1.  จันทนา ไอยรากาญจนกุล, คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555  

เอกสารประกอบการสอน 
 1.  จันทนา ไอยรากาญจนกุล, เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง, ภาควิชา 

คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
    2.  จันทนา ไอยรากาญจนกุล, เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตวิเคราะห์, ภาควิชา 
คณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 

       ผลงานอ่ืน ๆ 
  1.  Wiriyakulopast, S. and Ayaragarnchanakul, J., Convergence Criteria of  

Viscosity Common Fixed Point Three-step Iterative Process for Asymptotically  Quasi-
nonexpansive Nonself Mappings in Banach Spaces, The 17th Annual Meeting in Mathematics, 
2012.     
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2. รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์  ชินรัมย์  
    ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

ปริญญาตรี 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I)    1(0-0-3) 
  322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I)     3(3-0-6) 
  322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)     3(3-0-6) 
  322-397 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์      1(0-0-3) 
     (Mini Project in Mathematics)     
  322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(0-2-1) 
  322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์1 (Project in Mathematics I)    
 ปริญญาโท 

322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I)    3(3-0-6) 
322-581 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory)   3(3-0-6) 

  322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
     322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I)             3(2-2-5) 

322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II)             3(2-2-5) 
322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory)        3(2-2-5)  
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

  1.  Chinram, R., Magnifying elements on  -semigroups, Far East Journal of  
Mathematical Sciences, 83(1), (2013), 65-73. 

2.  Yaqoob, N., Chinram, R., Ghareeb, A. and Aslam, M., Left almost semigroup   
characterized by their interval valued fuzzy ideals,Afrika Mthematika, 24(2) (2013), 231-245. 

3.  Faisal, Yaqoob, N. and Chinram, R., A Note on  , kq   -fuzzy  ideals of                   
 -semigroups, Applied Mathematical Sciences 6(101-104) (2012),  5013-5028. 
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4.  Choosuwan, P. and Chinram, R.,  A study on quasi-ideals in ternary  
semigroups,  International Journal of Pure and Applied Mathematics 77(5) (2012), 639-647. 

5.  Yaqoob, N. and Chinram, R.,  On prime (m, n) bi-ideals and rough prime (m, n)  
bi-ideals in semigroups, Far East Journal of Mathematical Sciences 62(2) (2012), 145-159. 
 
3.  รองศาสตรจารย์ ดร. วรายุ บุญปกครอง 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-100 คณิตศาสตร์ สถิติ และ คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
            (Mathematics, Statistics and Computer in Everyday Life) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I)    3(3-0-6) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II)    3(3-0-6) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3      3(3-0-6) 

  (Physical Science Mathematics III) 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน)    3(3-0-6) 

  (Special Topic in Mathematics (Financial Mathematics)) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)    3(0-0-9) 

 322-496 อนุกรมฟูเรียร์และข้อปัญหาค่าขอบ      3(3-0-6) 
  (Fourier Series and Boundary Value Problems) 

 ปริญญาโท 
 322–581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก)    3(3-0-6) 
              (Special Topic in Mathematics (Henstock Integral)) 

322–691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
 322–692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1)  

322–693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)     3(3-0-6)  

322-524 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology)     3(3-0-6) 
322-536 การวิเคราะห์สโตแคสติคเบื้องต้น      3(3-0-6) 

  (Introduction to Stochastic Analysis) 
 322-537 การวิเคราะห์สโตแคสติคในคณิตศาสตร์การเงิน    3(3-0-6) 

  (Stochastic Analysis in Financial Mathematics) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. Boonpongkrong, V., Chew Tuan Seng and Lee Peng Yee, On Divergence   theorem  
on Manifolds, Mathematical Analysis and Applications, 397(1) (2013), 182-190. 

2. Boonpogkrong, V., Stokes’ theorem on Manifolds : Kurzweil-Henstock Approach,  
Taiwanese Journal of Mathematics, 17(4) (2013), 1183-1196. 

หนังสือ 
1. วรายุ บุญปกครอง, ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก, โรงพิมพ์ดิจิตอลคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557  
 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ยุทธานันท์ 
     ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)    3(3-0-6) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 3(3-0-6) 
322-335 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I)    3(3-0-6) 

 322-334 พีชคณิตนามธรรม 2  (Abstract Algebra II)    3(3-0-6) 
 322-421 ทฤษฎีรหัส (Coding Theory)      3(3-0-6) 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-0-9)  
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                3(3-0-6)  

  (Linear Algebra and Applications) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory)            3(3-0-6)  
322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory)            3(3-0-6) 
322-534 ทฤษฎีเซต (Set Theory)      3(3-0-6) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0)  

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. Yuttanan, B., Ramanujan’s alternative quartic theory of theta functions, J. Math. 
Anal. Appl.  430(2015), 205–230. 

2. Laohakosol, V. and Yuttanan, B., Iterates of Increasing Sequences of Positive 
Integers, Aequat.   Math. 87(2014),  89-103. 

3. Rogers, M. and Yuttanan, B., Modular Equations and Lattice Sums, Springer 
Proceedings in Mathematics and Statistics. 50(2013), 667-680. 

4. Yuttanan, B., New Modular Equations in the Spirit of Ramanujan, Ramanujan J.  
             29(2012),  257-272. 

5. Yuttanan, B., New properties for the Ramanujan-Gollnitz-Gordon continued fraction, 
Acta Arith. 151(2012),  293-310. 

 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  พฤกษาพิทักษ์ 
    ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

ระดับปริญญาตรี 

 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life)  3(3-0-6) 
 322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I)    3(3-0-6) 
 322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (Basic Mathematics III)    3(3-0-6) 
 322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (Basic Mathematics III)    3(3-0-6) 
 322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์  (Mini Project in Mathematics) 1(0-0-3) 
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 322-461 หัวข้อพิเศษพิเศษทางคณิตศาสตร์ (ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น) 3(3-0-6) 
     Special Topic in Mathematics  
     (Introduction to Algebraic Number Theory) 

 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-0-9) 

ปริญญาโท 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                3(3-0-6)  

  (Linear Algebra and Applications) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory)            3(3-0-6)  
322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory)            3(3-0-6) 
322-534 ทฤษฎีเซต (Set Theory)      3(3-0-6) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

    ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 

1. Kongsiriwong, S. and Prugsapitak, S., On the number of solutions of the Tarry-Escott 
problem of degree two and the Tarry-Escott like problem over finite fields, 
Periodica Mathematica Hungarica, 69(2014), 190-198. 

2.  Damkaew, S. and Prugsapitak, S., Complete residue systems in the ring of matrices 
over Euclidean domains and a greatest common divisor of matrices, International 
Journal of Pure and Applied Mathematics, 87(2013), 421-430.  

3.  Intrarapak, W. and Prugsapitak, S., On some Diophantine problems in 2x2 integer 
matrices, ScienceAsia, 39(2013), 653-655.   

4.  Prugsapitak, S., The Tarry-Escott problem of degree two, Periodica Mathematica 
Hungarica, 65(2012), 157-165.  

ผลงานอ่ืน ๆ 
1. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์, ความมหัศจรรย์ของทศนิยมซ้ า, วารสารคณิตศาสตร์, ปริมา 57  

                ฉบับที ่650-652 (พ.ย.2555 - ม.ค.2556), 65-70 
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6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตรีภักดิ์  

 ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 3(3-0-6) 
 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 3(3-0-6) 
 322-232 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra)     3(3-0-6) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   3(3-0-6) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(3-0-6) 
 ปริญญาโท 
 322-523 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis)    3(3-0-6) 
 322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)     3(3-0-6)  

322-524 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology)     3(3-0-6) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. Kamkong, S. and Tripak, O., Common Fixed Point Theorems for the Finite Family 

of Uniformly Quasi- sup (f_n) Lipschitzian Mappings and g_n-Expansive Mappings 
in Convex Metric Spaces, Thai Journal of Math., 13 (2015), 307-317. 

          2. Das, B.K., Lindsay, J.M.  and Tripak, O.,  Sesquilinear quantum stochastic analysis  
              in Banach space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 409 (2014),  
              1031-1051. 
        3. Tripak, O., Convergence Theorems with a Modified Noor-Type Iterative Scheme in   
              Convex  Metric Space, JP Fixed Point Theory and Applications, 8(1) (2013), 15-28. 
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7. อาจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์  ค ามณี 
   ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
311-101 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1       3(3-0-6) 

  (Introduction to Medical Science I) 
322-202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (Basic Mathematics IV)    3(3-0-6) 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

  (Mathematical Computer Software) 
322-252 วิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods)     3(3-0-6) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3     3(3-0-6) 

  (Physical Science Mathematic III) 
322-272 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 4     3(3-0-6) 

  (Physical Science Mathematic IV) 
322-343 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)    3(3-0-6) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ (Project in Mathematics)   3(0-0-9) 
ปริญญาโท  
322-502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ      3(3-0-6)  

  (Mathematical and Statistical Modeling)      
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)    3(3-0-6) 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์      3(3-0-6) 

  (Numerical Analysis and Applications) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
     322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)    3(3-0-6) 

 322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)    3(3-0-6)           
 322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        3(3-0-6) 

   (Partial Differential Equations) 
 322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น     3(2-2-5) 

      (Introduction to Optimization Theory) 
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          322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์     3(2-2-5)
   (Numerical Analysis and Applications) 
          322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข      3(2-2-5)
    (Numerical Linear Algebra) 

322-547 ปัญหาผกผัน (Inverse Problem)     3(2-2-5) 
 322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 

322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis)       18(0-54-0) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1.  Kammanee, A., Derivative – Free Broyden’s Methode for Inverse Partially Know  
              Sturm-Liouville Potential Functions, Thai Journal of Mathematics 13 (2015)  
              237-244. 
 Proceeding 

1.  Prommarat, A., Kammanee, A., Puapansawat, T. and Chamchod, F., Numerical  
              Simulation of Stress Distribution of a Femur-Menisci-Tibia Bone During Normal  
              Standing, Normal Walking, and Standing with a Cane, Proceeding of Industrial  
              Engineering Management (IEEM), 2014 IEEE International Conference on 2014 (IEEE),  
              (2014), 409-413. 

2.  Piyaanankul, T., Jibenja, N. and Kammanee, A., Mathematical  Model of  

               Methamphetamine Epidemics, Proceedings of the 19th Annual Meeting in  

               Mathematics (AMM2014) (2014) 135-144. 

เอกสารประกอบการสอน 
1.  เอธัสวัฒน์ ค ามณี,  เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558. 
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ภาคผนวก จ 
 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 
1.  อาจารย์ ดร.นัฐดา  จิเบ็ญจะ 
    ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2      3(3-0-6) 

  (Physical Science Mathematics II) 
 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3      3(3-0-6) 

  (Physical Science Mathematics III) 
 322-343 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential equation)     3(3-0-6) 
 322-252 วิธีเชิงตัวเลข (Numerical method)      3(3-0-6) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-0-9) 

ระดับปริญญาโท 
 322-543 การหาค่าเหมาะสุดเบื้องต้น       3(3-0-6) 

            (Introduction to optimization theory)        
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)                3(3-0-6)  
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)             3(3-0-6)  
322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        3(3-0-6)  
   (Partial Differential Equations) 

 322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น     3(2-2-5) 
  (Introduction to Optimization Theory) 

          322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์     3(2-2-5) 
 (Numerical Analysis and Applications) 

          322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข      3(2-2-5) 
 (Numerical Linear Algebra) 

322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1)  
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 
1. Piyaanankul, T., Jibenja, N. and Kammanee, A., Mathematical  Model of 

 Methamphetamine Epidemics, Proceedings of the 19th Annual Meeting in Mathematics 

(AMM2014) (2014), 135-144. 

ต ารา 
1. นัฐดา จิเบ็ญจะ, สมการเชิงอนุพันธ์, โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ 2556 
ผลงานอ่ืน ๆ 
1. นัฐดา จิเบ็ญจะ, เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีเชิงตัวเลข, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2557 
 
2. อาจารย์ ดร.พริม  พลันสังเกตุ 
   ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1      3(3-0-6)  

  (Physical Science Mathematics I) 
 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2     3(3-0-6) 

             (Physical Science Mathematics II) 
 322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables)  3(3-0-6) 
 322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ (Differentiable Manifolds)   3(3-0-6)  
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   3(0-0-6) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   1(1-0-2) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
     322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis)    3(3-0-6) 

322-531 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ (Differentiable Manifolds)   3(3-0-6) 
 322-532 เมทริกซ์ลีกรุป (Matrix Lie Groups)     3(3-0-6)  

322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 
1. Plansangkate, P., Compactified Twistor Fibration and Topology of Ward Unitons,  

               Journal of Geometry and Physics, 104(2016), 1-18. 
ผลงานอ่ืน ๆ 
1. พริม พลันสังเกตุ, งานวิจัยเรื่อง  “Twistor correspondence for uniton solutions of  

Wardchiral model”, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภท

พัฒนานักวิจัย ปีงบประมาณ 2556 

 
3. อาจารย์ ดร.พิสมัย  กิตติภูมิ  
    ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life)   3(3-0-6) 

       322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I)    3(3-0-6) 
  322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)    3(3-0-6) 
       322-203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 (General Mathematics III)    3(3-0-6) 
       322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3      3(3-0-6)
     (Physical Science Mathematics III) 
       322-203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 (General Mathematics III)    3(3-0-6) 
       322-348 อนุกรมฟูเรียร์และข้อปัญหาค่าขอบ      3(3-0-6) 
     (Fouries Series and Boundary Value Problems) 
  322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
  322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ (Project in Mathematics)    3(0-0-9) 
     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

 322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Model)     3(3-0-6) 
322-525 การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์              3(3-0-6) 

  (Fourier Transform and Applications) 
322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory)              3(3-0-6) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1.  Kittipoom, P., Kutyniok, G. and Lim, W.-Q, Construction of Compactly Supported  
Shearlet Frame, Constructive Approximation Journal 35(2012), 21-72.   
 

4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราชัย ก้องศิริวงศ์ 
    ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1      3(3-0-6)
   (Physical Science Mathematics I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2     3(3-0-6)  

  (Physical Science Mathematics II) 
 322-331 ทฤษฎีจ านวน 1 (Number Theory I)     3(3-0-6)
 322-331 ทฤษฎีจ านวน 2 (Number Theory II)     3(3-0-6) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables)  3(3-0-6) 
322-411 ทฤษฎีเซต (Set Theory)      3(3-0-6) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-0-9) 
ปริญญาโท 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์         
     (Linear Algebra and Its Applications)     3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                3(3-0-6)  

  (Linear Algebra and Applications) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory)            3(3-0-6)  
322-514 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory)            3(3-0-6) 
322-534 ทฤษฎีเซต (Set Theory)      3(2-2-5) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1)  
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1.  Kongsiriwong, S. and Prugsapitak, S., On the number of solutions of the Tarry-Escott  
problem of degree two and the Tarry-Escott like problem over finite fields, Periodica 
Mathematica Hungarica, 69(2) (2014), 190-198. 
 
5. อาจารย์ ดร.สมพงษ์  ฉุยสุริฉาย  
   ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I)    3(3-0-6) 
 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II)    3(3-0-6) 
 322-211 หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics)    3(3-0-6) 
 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2     3(3-0-6) 

  (Physical Science Mathematics II) 
 322-346 ทอพอโลยี (Topology)       3(3-0-6) 
 322-411 ทฤษฎีเซต (Set Theory)      3(3-0-6) 
 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (อสมการ)     3(3-0-6) 

  (Special Topics in Mathematics (Inequalities))    3(3-0-6) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2)  
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-0-9) 

ปริญญาโท 
 322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis)    3(3-0-6) 
 346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory)    3(3-0-6) 
 346-502 คณิตสถิติศาสตร์ (Mathematical Statistics)    3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์                3(3-0-6) 

  (Linear Algebra and Applications) 
322-534 ทฤษฎีเซต (Set Theory)      3(2-2-5) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1)  
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)        1(0-2-1) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
     ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1.  Chuysurichay, S., Strong shift equivalence and positive doubly stochastic 
matrices, Linear  Algebra and its Applications, 467, (2015), 15-28. 
 
6.  อาจารย์ ดร.สุธิตา  มณีชัย   
     ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 ปริญญาตรี 
 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I)   3(3-0-6) 

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I)    3(3-0-6) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics I)    3(3-0-6) 
322-322 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)      3(3-0-6) 
322-358 การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต (Discrete Optimization)   3(3-0-6) 
322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (Job Training in Mathematics)  3(3-0-6) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics)   1(1-0-2) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)   3(0-0-9) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
 322-548 ก าหนดการเชิงเส้น (Linear Programming)             3(2-2-5)  

322-551 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)               3(2-2-5) 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด (Combinatorial Design)             3(2-2-5) 
322-691 สัมมนา 1 (Seminar I)       1(0-2-1) 
322-692 สัมมนา 2 (Seminar II)       1(0-2-1) 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1.  Maneechai, S., Variant of Constants in Subgradient Optimization Method over  
              Planar 3-Index Assignment Problems, Mathematical and Computational   
              Applications, (21) (2016), 1-9. 

ผลงานอ่ืน ๆ 

1.  Maneechai, S., Lectures Handout: Basic Mathematics I, Faculty of Science  

               Digital Print (Audio Visual Unit) Prince of Songkla University, Thailand, 2015. 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
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ภาคผนวก ช 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 


