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 และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 5 
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       ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
       วิทยาเขตหาดใหญ ่ คณะวิทยาศาสตร ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การค านวณ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
1.1 รหัสหลักสูตร :  25540101104736 
1.2 ชื่อหลักสูตร 

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

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

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

 (ภาษาอังกฤษ)   : M.Sc. (Mathematics) 
3. วิชาเอก 

 ไม่มี 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 
แผน ก 2 จ านวน 36 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้  

  หลักสูตรจัดการศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับนักศึกษา   

  รับทัง้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ
5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอื่น   

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1  (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564) 

ปีการศึกษา 2564 
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 

 ได้รับอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ......../........ 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

 ได้รับอนุมตัิ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ........……../.........…….. 
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ....................... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รบัการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ดังน้ี 

1) ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษา
2) นักวิจัยทางคณิตศาสตร์
3) นักวิชาการ นักการศึกษา
4) นักอุตุนิยมวิทยา
5) นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน เศรษฐศาสตร ์และตลาดหลกัทรัพย์
6) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
7) นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
8) อุตสาหกรรมดิจิทัล
9) อุตสาหกรรมยานยนต์
10) โลจิสติกส์

21(2  2564) 

19                           กุมภาพันธ์                        2564

419(2  2564) 

 20                             มีนาคม                          2564

User
Stamp

User
Stamp
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ - สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศกึษาในแต่ละระดับ 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

รอง
ศาสตราจารย ์

นายบุญรอด 
ยุทธานันท ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2554 
2550 
2547 

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Mathematics 
Mathematics 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

University of Illinois, U.S.A. 
University of Illinois, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

รอง
ศาสตราจารย ์

นายรณสรรพ์ 
ชินรัมย ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2547 
2544 
2540 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

นางสาว 
มนทกานต ิ
เพชรอภิรักษ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 

ปริญญาตร ี

2557 

2552 
2549 

2548 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู 
วท.บ. 

Mathematik 

คณิตศาสตร ์
วิชาชีพครู 

คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Duisburg-Essen, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
       13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 
       13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

    ไม่มี 
 13.3 การบริหารจัดการ 

    ไม่มี 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   
มุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เน้นผู้เรียนเป็นหลัก ผ่าน

กระบวนการแก้ปัญหา และปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองได้ มุ่งเน้นในการ
เป็นผู้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับ
ปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์งานทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 
 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่มีขอบเขต

หลากหลายและกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบและมี
ความงามในตัวเอง คณิตศาสตร์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ทางปัญญา การศึกษา
คณิตศาสตร์นับเป็นการสืบทอดความสามารถทางภูมิปัญญาขั้นสูงแขนงหนึ่งของมนุษย์ ทั้งยังเป็นโอกาสในการ
มีส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาสืบต่อองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงนี้อีกด้วย 

นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ หลายสาขา ดังที่ Carl Friedrich 
Gauss นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนีได้เปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is the Queen of the Sciences” 
ซึ่งมีนัยอย่างหนึ่งว่า คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญที่ท าให้พัฒนาการในสาขาวิชาอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์สัมฤทธิผล 
และในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คณิตศาสตร์ได้เข้าไปมีบทบาทในแวดวง
วิชาการเกือบทุกสาขา ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นแต่รวมถึงเศรษฐศาสตร์ การศึกษา 
การเกษตร การบริหาร ตลอดจนศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดท าหลักสูตรนี้ขึ้นบนพื้นฐานของความจริงที่ว่าในการประยุกต์คณิตศาสตร์เข้า
กับศาสตร์อื่นนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ในทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับดีถึงดีมากแล้วยังต้องมี
ความรู้ในศาสตร์ที่จะน าคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ด้วย จากความจริงประการแรกประกอบกับความพร้อม
ทางด้านบุคลากรของสาขา ดังนั้นสาขาจึงจัดรายวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามสาขาได้จัดรายวิชาที่จะน าไปประยุกต์ในปัจจุบันได้ชัดเจนไว้บ้าง อาทิ สมการเชิง
อนุพันธ์ (Differential Equations) สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) ชุดวิชาทฤษฎี
การหาค่าเหมาะที่สุด (Module: Optimization Theory) การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุก ต์ 
(Numerical Analysis and Applications) พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra) ปัญหา
ผกผัน (Inverse Problem)  นอกจากนี้ในการปรับปรุงครั้งนี้ยังได้เพิ่มโมดูลคณิตศาสตร์การเงินซึ่งทางสาขา
เห็นว่าเป็นด้านที่มีความน่าสนใจเพราะสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน 

จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในการให้การศึกษาทางคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโทแก่บัณฑิต เพื่อตอบสนอง
ความต้องการบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ในหน่วยงานทางวิชาการและการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐ
และเอกชน 
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี ้

1) มีความสามารถในการเขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ 
2) สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในระดับเบื้องต้นได ้
3) มีทักษะในการคิด วิเคราะห ์ที่เป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล 
4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ 
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหาความรู้เพื่อ

พัฒนาตนเอง 
6) น าเสนอผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน 
7) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้
8) แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนการพัฒนา/
เปลีย่นแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้

1. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของงานทางด้าน
คณิตศาสตร ์

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการ
ของหน่วยงานที่มีความต้องการ
มหาบัณฑิตในสาขาวิชาคณิตศาสตร ์

1. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจใน
การใช้มหาบัณฑิตของหน่วยงานต่าง ๆ 

2. ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
มหาบัณฑิต โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

2. ปรับปรุงวิธีการวัดและ
การประเมินผลเพื่อให้
บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรูข้องหลักสูตรทุก
ด้าน 

1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผล 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์ 
ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินแต่ละ
รายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน

ทักษะในการวดัและประเมินผล 
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
5. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและ

ประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
6. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัด

และประเมินผล 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน

ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ้

3. ผลการประเมนิประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้าน 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการ
เรียนรู้ของอาจารย ์

5. ผลการประเมนินักศึกษาในแต่ละ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาภาคการศึกษาละ 
15 สัปดาห์   และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มีภาคฤดูร้อน           

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น   เดือน มิถุนายน - ตุลาคม 
 ภาคปลาย  เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องและมีเกณฑ์คุณสมบัติ
เพิ่มเติม ได้แก ่

แผน ก 1 
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.75 ในรายวิชาทางคณิตศาสตร ์
- ผ่านการทดสอบความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แผน ก 2 
- มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.50 

และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. ความรู้และทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า อาจไม่เพียงพอส าหรับการเรียนใน

หลักสูตรนี้ เนือ่งจากเอกสารและข้อสอบเปน็ภาษาอังกฤษทั้งหมด 
2. ผู้ที่ไม่ไดส้ าเร็จการศึกษามาทางคณิตศาสตร์โดยตรงอาจมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียง

พอที่จะเรียนในหลักสูตรนี ้
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. ให้นักศึกษาทีม่ีพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียม

ความพร้อมตามที่คณะศิลปศาสตร์เปิดสอน
2. จัดอบรมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตรท์ี่จ าเป็น   ในภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนในหลักสูตรเพื่อ

เพิ่มเติมความรูใ้หแ้ก่นักศกึษาที่มีความรู้ไม่เพยีงพอ และเพื่อปรับพื้นฐานส าหรับนักศกึษาอืน่ ๆ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี  

แผน ก 1 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 5 5 5 5 
แผน ก 2 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
ปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ปีที่ 2 - 5 5 5 5 
รวม 5 10 10 10 10 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 5 5 5 5 
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    2.7 ระบบจัดการศึกษา 
แบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้   
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL)

เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การ
ผสมผสานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งใน
รูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจศึกษา การท างานเพื่อสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มี
รายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร

2) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active Learning)  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร

3) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของรายวิชาในหลักสูตร
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3. หลักสูตรและอาจารย์ 
3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร  

หลักสูตรนี้ม ี2 แบบ คือ 
1. แผน ก 1 
 ก. สัมมนา* 3 หน่วยกิต 
 ข. วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
2. แผน 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 รายวชิา/กลุ่มสาระ/Module 

 3.1.3.1  รายวิชา 
 ก. หมวดวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต 
          322-501 พีชคณิตเชิงเส้น         3((3)-0-6) 
              Linear Algebra  
  ข. หมวดวิชาบังคับเลือก      3 หน่วยกิต 
      เลือกจากวิชาต่อไปนี ้
                          322-511 พีชคณิตนามธรรม 1    3((3)-0-6) 
    Abstract Algebra I 
                          322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง    3((3)-0-6) 
    Real Analysis 
                          322-551  สมการเชิงอนุพันธ ์    3((3)-0-6) 
                                      Differential Equations 
 ค. หมวดวิชาเลือก      12 หน่วยกิต 
   โดยเลือกจากหมวดบังคับเลือกที่เหลือ หรือเลือกจากวิชาต่อไปนี ้
  กลุ่มวิชาพีชคณิต (Algebra) 
  322-512  พีชคณิตนามธรรม 2    3((3)-0-6) 
   Abstract Algebra II 
  322-513  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต    3((3)-0-6) 
   Algebraic Number Theory 
  322-514  ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต    3((3)-0-6) 
   Algebraic Semigroup Theory 
  322-515  กึ่งกรุปวิภัชนัย     3((3)-0-6) 
   Fuzzy Semigroups 
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  322-516  ทฤษฎีรหัส     3((3)-0-6) 
   Coding Theory 
        322-517  ทฤษฎีกราฟ     3((3)-0-6) 
                    Graph Theory 
    322-518  คณิตศาสตร์เชิงการจัด    3((3)-0-6) 
                               Combinatorics 
  กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ (Analysis) 
  322-532  การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล    3((3)-0-6) 
   Functional Analysis 
  322-533  การวิเคราะห์เชิงซ้อน    3((3)-0-6) 
   Complex Analysis 
  322-534  ทอพอโลยีทั่วไป     3((3)-0-6) 
   General Topology 
  322-535  ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์    3((3)-0-6) 
                   Analytic Number Theory 
  322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก    3((3)-0-6) 
   Henstock Integral 
                    322-537  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้    3((3)-0-6) 
   Differentiable Manifolds 
  322-538  เมทริกซ์ลีกรุป     3((3)-0-6) 
   Matrix Lie Groups 
  322-539  ทฤษฎีเวฟเล็ต     3((3)-0-6) 
                                Wavelet Theory 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Applied Mathematics) 
  322-552  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย     3((3)-0-6) 
                               Partial Differential Equations 
  322-553  ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด    6((5)-2-11) 
                                Module: Optimization Theory 
  322-554  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์  3((3)-0-6) 
                    Numerical Analysis and Applications 
  322-555  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข                           3((3)-0-6) 
                     Numerical Linear Algebra 
  322-556  ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3((3)-0-6) 
   Probability Theory 
  322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงิน 9((6)-6-15) 
   Module: Probability and Financial Mathematics 
  322-558  ปัญหาผกผัน                                         3((3)-0-6) 
                  Inverse Problems 
  322-559  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์    3((3)-0-6) 
   Mathematical Model  
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  322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป  3((3)-0-6) 
   Mathematics in General Relativity 
  322-561  ก าหนดการเชิงเส้น                      3((3)-0-6) 
                    Linear Programming 
  322-562 ระบบหาปริพันธ์ได้    3((3)-0-6) 
   Integrable Systems 
  322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น    3((3)-0-6) 
   Soft Computing 
                        322-581  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์   3((3)-0-6) 
                                     Special Topics in Mathematics 
     ง. สัมมนา 
              322-591  สัมมนา 1*                                           1(0-2-1)S/U 
               Seminar I 
             322-592  สัมมนา 2*                                                  1(0-2-1)S/U 
                           Seminar II 
  322-593  สัมมนา 3*                                                  1(0-2-1)S/U 
                           Seminar III 
  *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
  หมายเหตุ แผน ก 1 ลงทะเบียนเรียน 322-591, 322-592, 322-593 
   แผน ก 2 ลงทะเบียนเรียน 322-591, 322-592 
     จ. วิทยานิพนธ์        
           322-594  วิทยานิพนธ์                                              36(0-108-0) 
                      Thesis 
           322-595  วิทยานิพนธ์                                              18(0-54-0) 
                      Thesis 
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 3.1.3.2  ความหมายรหัสวิชา 
            เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

             ตัวเลข  3 ตัวแรก  หมายถึง     รหัสภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา 
                                                             ในรายวิชานั้น ๆ 
                322-xxx  หมายถึง    รหัสสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
                      ตัวเลขหลักร้อย      หมายถึง    ชั้นปีหรือระดับการศึกษาของรายวิชานั้น 
                          เลข 5-6           หมายถึง    รายวิชาส าหรับบัณฑิตศึกษา 
                      ตัวเลขหลักสิบ       หมายถึง    วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

         0     หมายถึง    วิชาพื้นฐาน 
      1–2    หมายถึง    วิชากลุ่มวิชาพีชคณิต 
      3–4    หมายถึง    วิชากลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 
      5–7    หมายถึง    วิชากลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
        8     หมายถึง    วิชาหัวข้อพิเศษ 
        9     หมายถึง    วิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

 3.1.3.3  ความหมายของจ านวนหน่วยกติ   
             เช่น 3((3)-0-6)  มีความหมายดังต่อไปน้ี 
             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 
3.1.4.1 แผน ก 1 

ปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                                       
       322-591 สัมมนา 1*      1 หน่วยกิต 
                                 (Seminar I*) 

322-594 วิทยานิพนธ์      9 หน่วยกิต 
   (Thesis) 
    รวม             9 หน่วยกิต 

 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                      

322-592 สัมมนา 2*      1 หน่วยกิต 
              (Seminar II*) 
                     322-594 วิทยานิพนธ์      9 หน่วยกิต 
                                (Thesis) 

    รวม                      9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                  

322-593 สัมมนา 3*      1 หน่วยกิต 
              (Seminar III*) 

322-594 วิทยานิพนธ์      9 หน่วยกิต 
            (Thesis) 
    รวม              9 หน่วยกิต 

 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                        

322-594 วิทยานิพนธ์      9 หน่วยกิต 
            (Thesis) 
    รวม              9 หน่วยกิต 

 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
  



18 
 

3.1.4.2 แผน ก 2  
ปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1                                                                                                               
      322-501 พีชคณิตเชิงเส้น               3 หน่วยกิต 
                               (Linear Algebra) 

           วิชาบังคับเลือก       3 หน่วยกิต 
           วิชาเลือก      3 หน่วยกิต 
    รวม              9 หน่วยกติ 

ภาคการศึกษาที่ 2                                                                                                                      
           วิชาเลือก      6 หน่วยกิต 

                    322-591 สัมมนา 1*      1 หน่วยกิต 
                                (Seminar I*) 
                    322-595 วทิยานิพนธ ์      3 หน่วยกิต 
                                (Thesis) 

    รวม                       9 หน่วยกิต 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1                  

           วิชาเลือก      3 หน่วยกิต                                                       
322-592 สัมมนา 2*      1 หน่วยกิต 
            (Seminar II*) 
322-595 วิทยานิพนธ์      6 หน่วยกิต 
            (Thesis) 
    รวม              9 หน่วยกิต 

 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาที่ 2                                                                        
           322-595 วิทยานิพนธ ์      9 หน่วยกิต 
                                (Thesis) 

    รวม              9 หน่วยกิต 
 
หมายเหตุ  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6) 
 Linear Algebra 
 ปริภูมิเวกเตอร์มิติจ ากัด  การแปลงเชิงเส้น  ตัวก าหนด  ปริภูมิผลคูณภายใน  ค่าเฉพาะ 
และเวกเตอร์เฉพาะ รูปแบบบัญญัติจอร์แดน 
 Finite dimensional vector spaces;  linear  transformations;  determinants;  
Inner product spaces; eigenvalues and eigenvectors;  Jordan canonical forms 
 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 3((3)-0-6) 
 Abstract Algebra I 
 กรุป กรุปแอคชัน ทฤษฎีบทซิโลว์ ริง ไอดีล อินทิกรัลโดเมน โดเมนไอดีลมุขส าคญั โดเมน 
แยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟีลด ์
 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 
 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6) 
 Algebraic Number Theory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-511 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-511 or consent of the curriculum administrative committee 
 ฟีลด์จ านวน ฟีลด์ก าลังสอง ฟีลด์ไซโคโทมคิ โดเมนเดเดคินด์ การแยกตัวประกอบของไอดีลเฉพาะ
ในฟีลด์ภาคขยาย กรุปคลาสไอดีล ทฤษฎีบทหน่วย  การแยกตัวประกอบของไอดีลเฉพาะในภาคขยายของ
กาลัวส์ 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 
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322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6) 
 Algebraic Semigroup Theory 
 แนวคิดมูลฐาน กึ่งกรุปการแปลง กึ่งกรุปเชิงเดียว กึ่งกรุป 0-เชิงเดียว กึ่งกรุปปรกติ กึ่งกรุปผกผัน 
สมภาค กึ่งกรปุผลหาร ความสัมพันธ์ของกรีน การวางนัยทั่วไปของกึ่งกรุป การประยุกต ์
 Elementary concepts; transformation semigroups; simple semigroups; 0-simple 
semigroups; regular semigroups; inverse semigroups; congruences; quotient semigroups; 
Green’s relations; generalizations of semigroups;  applications 
 
322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3((3)-0-6) 
 Fuzzy Semigroups 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-514 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-514 or consent of the curriculum administrative committee 
 เซตวิภัชนัย จุดวิภัชนัย กึ่งกรุปย่อยวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัย กึ่งกรุปเชิงเดียววิภัชนัย สมภาควิภัชนัย 
กึ่งกรุปผลหารวิภัชนัย  การประยุกต ์
 Fuzzy sets; fuzzy points; fuzzy subsemigroups; fuzzy ideals; fuzzy simple 
semigroups; fuzzy congruences; fuzzy quotient semigroups; applications 
 
322-516 ทฤษฎีรหัส 3((3)-0-6) 
 Coding Theory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 การตรวจหาและแก้ไขค่าคลาดเคลื่อน การเข้ารหัสและการถอดรหัส รหัสเชิงเส้น ขอบเขตของรหัส 
ฟีลด์จ ากัด รหัสวัฏจักรและรหัสวัฏจักรพิเศษ การประยุกต ์
 Error detection and correction; encoding and decoding; linear codes; bounds of 
codes; finite fields; cyclic codes and special cyclic codes; applications 
 
322-517 ทฤษฎีกราฟ 3((3)-0-6) 
 Graph Theory 
 กราฟ ไดกราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน สภาพเชื่อมโยง การจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การระบายสี เซตปก การ
เลเบลและดิคอมโพซิชั่นกราฟ 
 Graphs; digraphs; trees; networks; connectivity; matching; planar graphs;  
coloring; covering set; graph labeling and graph decompositions 
 
322-518 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3((3)-0-6) 
 Combinatorics 
 การแจงนับ  ปัญหาค่าสุดขีดบนเซตจ ากัด วิธีเชิงความน่าจะเป็น การออกแบบเชิงการจัด การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบไม่ต่อเนื่อง 
 Enumeration; extremal problems on finite sets; probabilistic methods; 
combinatorial design; discrete optimization 
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322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง 3((3)-0-6) 
 Real Analysis 
 เมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ 
 Measure; Lebesgue integral; differentiation and integration 
 
322-532 การวิเคราะหฟ์ังก์ชันนัล 3((3)-0-6) 
 Functional Analysis 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิค่าประจ า ปริภูมิผลคูณภายใน ทฤษฎีบทหลักมูลส าหรับปริภมูิค่าประจ า 
 Metric spaces; normed spaces; inner product spaces; fundamental theorems on 
normed spaces 
 
322-533 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6) 
 Complex Analysis 
 ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ ล าดับและอนุกรม ส่วนตกค้างและโพล การส่งคงแบบ 
 Analytic functions; integration; sequences and series; residue and poles; conformal  
mappings 
 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป 3((3)-0-6) 
 General Topology 
 ปริภูมิเชิงทอพอโลยีและฟังก์ชันต่อเนื่อง  ความเช่ือมโยงและความกระชับ สัจพจน์การนับได้และ
สัจพจน์การแยกกัน 
 Topological spaces and continuous functions; connectedness and compactness; 
countability and separation axioms 
 
322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห ์ 3((3)-0-6) 
 Analytic Number Theory 
 ฟังก์ชันเลขคณิต  ทฤษฎีบทมูลฐานเกี่ยวกับการแจกแจงของจ านวนเฉพาะ อนุกรมดีรีเคลและผล
คูณออยเลอร์ 
 Arithmetic functions; elementary theorems on distributions of  primes; Dirichlet 
series and Euler products 
 
322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 3((3)-0-6) 
 Henstock Integral 
 ประวัติศาสตร์ของปริพันธ์ ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก-เคิร์ซวิล ปริพันธ์แบบแมคเชน ทฤษฎบีทการลู่เข้า
ที่ถูกควบคุม ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก-สตีลต์เชส 
 History of integrals; Henstock-Kurzweil integral; McShane integral; Controlled 
convergence theorem: CCT; Henstock-Stieltjes Integral 
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322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้ 3((3)-0-6) 
 Differentiable Manifolds 
 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ ปริภูมิสัมผสั เวกเตอร์ฟีลด์ อิมเมอร์ชัน ซับเมอร์ชัน เอมเบดดิง เทนเซอร์ 
รูปแบบเชิงอนุพันธ์ การหาปริพันธ์บนแมนิโฟลด์ บทน าสู่ลกีรุปและพีชคณิตลี 
 Differentiable Manifolds; tangent spaces; vector fields; immersions; submersions;  
embeddings; tensors; differential forms; integration on manifolds; introduction to Lie groups 
and Lie algebra 
 
322-538 เมทริกซ์ลีกรปุ 3((3)-0-6) 
 Matrix Lie Groups 
 ตัวอย่างเมทริกซ์ลีกรุป ความกระชับ ความเช่ือมโยง ลีกรุป พีชคณิตลี สาทิสสัณฐานและสมสัณฐาน 
การส่งเลขชี้ก าลัง ทฤษฎีตัวแทนพื้นฐาน รากและน้ าหนัก 
 Examples of matrix Lie groups; compactness; connectedness; Lie groups; Lie 
algebras; homomorphisms and isomorphisms; exponential mappings; basic representation 
theory; roots and weights  
 
322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3((3)-0-6) 
 Wavelet Theory 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-501 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-501 or consent of the curriculum administrative committee 
 การวิเคราะห์ฟูเรียร์ การแปลงเวฟเล็ตแบบต่อเนื่อง การแปลงเวฟเล็ตแบบวิยุต ความเป็นปรกติโฮล
เดอร์กับการแปลงเวฟเล็ต การแปลงที่คล้ายกับการแปลงเวฟเล็ต 
 Fourier analysis; continuous wavelet transforms; discrete wavelet transforms; 
Holder regularity via wavelet transforms; similar transforms 
 
322-551 สมการเชิงอนพุันธ ์ 3((3)-0-6) 
 Differential Equations 
 การมีอยู่จริงและมีเพียงหน่ึงเดียวของผลเฉลย ระบบสมการ ข้อปัญหาคา่ขอบ ความเสถียร เพอร์
เทอร์เบชันของระบบสมการ 
 Existence and uniqueness of solutions; linear systems; boundary value problems; 
stability; perturbation of linear systems 
 
322-552 สมการเชิงอนพุันธ์ย่อย 3((3)-0-6) 
 Partial Differential Equations 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-551 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 Prerequisite : 322-551 or consent of the curriculum administrative committee 
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาของสมการเชิงอนพุันธ์ย่อยแบบพาราโบลิก ปัญหาแบบไฮเพอร์โบลิก 
ปัญหาแบบอิลลิปติก 
 Partial differential equations; parabolic-type problems; hyperbolic-type problems; 
elliptic-type problems 
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322-553 ชุดวิชาทฤษฎกีารหาค่าเหมาะที่สุด 6((5)-2-11) 
 Module: Optimization Theory 
 แคลคลูัสหลายตัวแปร วิธีค้นหาหนึ่งมิต ิวิธีเกรเดียนต ์วิธีนิวตัน วิธีทิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน การหา
ค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงจ านวนเต็ม การค้นหาเฉพาะที่ การหาค่า
เหมาะที่สุดแบบไม่ต่อเนื่อง การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบเฟ้นสุ่ม 
การค านวณแบบวิวัฒนาการ การจ าลองการอบเหนียว 
 Multivariable calculus; one-dimensional search methods; gradient methods; 
Newton’s method; conjugate direction methods; quasi-Newton methods; convex 
optimization; linear programming; integer programming; local search; discrete optimization; 
particle swarm optimization; stochastic optimization; evolutionary computation; simulated 
annealing 
 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3((3)-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications  
 การประมาณค่าของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีการผลต่างสืบเนื่อง 
 Approximation of eigenvalues and eigenvectors; numerical methods for ordinary 
differential equations; numerical methods for partial differential equations; finite difference 
methods 
 
322-555 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3((3)-0-6) 
 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 
 
322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3((3)-0-6) 
 Probability Theory 
 ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การคาดหมาย การแจกแจง
ร่วม การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีบทลิมิตศูนย์กลาง ลูกโซแ่บบ
มาร์คอฟ 
 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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322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงนิ 9((6)-6-15) 
 Module: Probability and Financial Mathematics 
 ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์ ทฤษฎีบทของเบย์ ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ตัวแปร
สุ่มหลายตัวแปร ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต ์ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแปลง มูลค่าเงินตามเวลา เงินรายปี 
เงินกู้ พันธบัตร กระแสเงินสด พอร์ตการลงทุน การสร้างภูมิคุ้มกัน ตราสารอนุพันธ ์
 Axiomatic treatment of probability; Bayes theorem; discrete and continuous 
random variables; multivariate random variables; moment generating functions; function of 
random variables; transformations; time value of money; annuities; loans; bonds; cash flows; 
portfolios; immunization; derivatives 
 
322-558 ปัญหาผกผนั 3((3)-0-6) 
 Inverse Problems 
 รายวิชาบังคับก่อน : 322-532 และ 322-554 หรือโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
 Prerequisite : 322-532 and 322-554 or consent of the curriculum administrative 
committee 
 สมการตัวด าเนินการเชิงเส้น ตัวด าเนินการปรกติ วิธีปรกติต่อเนื่อง วิธีปรกติทิโกนอฟ วิธีปรกติ
ท าซ้ า 
 Linear operator equations; regularization operators; continuous regularized 
methods; Tikhonov regularization; iterative regularization methods 
 
322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6) 
 Mathematical Model 
 สมการเชิงอนุพันธ์ กระบวนการสร้างตัวแบบ การจ าแนกตัวแบบ การสร้างตัวแบบไม่ต่อเนื่องและ
การวิเคราะห์จุดสมดุล การสร้างตัวแบบต่อเนื่องและการวิเคราะห์จุดสมดุล การวิเคราะห์ไบเฟอร์เคชั่น 
 Differential equations; process of modeling;  model classification;  discrete 
modeling and steady-state analysis;  continuous modeling and steady-state analysis; 
bifurcation analysis 
 
322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป 3((3)-0-6) 
 Mathematics in General Relativity 
 แมนิโฟลด์และเทนเซอร ์เทนเซอร์เมตริก อนพุันธ์โควาเรียนต์และจีออเดสิก ความโค้ง อนุพันธ์ล ี
รูปแบบเชิงอนุพันธ์และรูปแบบนิยมคาร์ตาน 
 Manifolds and tensors; metric tensors; covariant derivative and geodesics; curvature; 
Lie derivative; differential forms and Cartan formalism; 
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322-561 ก าหนดการเชงิเสน้ 3((3)-0-6) 
 Linear Programming 
 ก าหนดการเชิงเส้น 2 มิติ คอนเวกซ์โพลีเฮดรา รูปแบบมาตรฐาน ผลเฉลยพื้นฐานและคุณสมบัติ 
ความหมายเชิงเรขาคณิตของก าหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กัน การวิเคราะห์สภาพไว วิธีนอนซิม
เพล็กซ ์
 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 
 
322-562 ระบบหาปริพนัธ์ได ้ 3((3)-0-6) 
 Integrable Systems 
 ระบบสมการฮามิลตัน สมการโซลิตอน การแปลงการกระเจิงผกผัน ตัวแทนความโค้งศูนย ์สมมาตร
ลีและการลดทอน 
 Hamiltonian systems; soliton equations; inverse scattering transform; zero curvature 
representation; Lie symmetries and reductions 
 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุน่ 3((3)-0-6) 
 Soft Computing 
 ตรรกศาสตรแ์บบวิภัชนัย ความสัมพันธ์แบบวิภัชนัย ฟังก์ชันแบบวิภัชนัย สมการแบบวิภัชนัย 
โครงข่ายประสาทเทียม วิธีเชิงพันธุกรรม ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
 Fuzzy logic; fuzzy relations; fuzzy functions; fuzzy equations; artificial neural 
network; genetic algorithm; evolutionary algorithm 
 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) 
 Special Topics in Mathematics 
 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจหรือก าลังเป็นที่สนใจในสาขาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 Special interesting topics in Mathematics or applied Mathematics 
 
322-591 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 
 
322-592 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 
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322-593 สัมมนา 3 1(0-2-1) 
Seminar III 
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self study in Mathematics with a presentation on the  topic for discussion 

322-594 วิทยานิพนธ ์ 36(0-108-0) 
Thesis 
การศึกษาค้นคว้า ทางด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in 

Mathematics  approved by the thesis committee 

322-595 วิทยานิพนธ ์ 18(0-54-0) 
Thesis 
การศึกษาค้นคว้า ทางด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ 

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in 

Mathematics  approved by the thesis committee 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

รศ. นายบุญรอด 
ยุทธานันท ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2554 
2550 
2547 

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Mathematics 
Mathematics 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

University of Illinois, U.S.A. 
University of Illinois, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 62 

รศ. นายรณสรรพ์ 
ชินรัมย ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2547 
2544 
2540 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 63 

รศ. นายวรายุ 
บุญปกครอง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2551 

2547 

2545 

Ph.D. 

M.S. 

วท.บ. 

Mathematics 

Mathematics 

คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

National University of 
Singapore, Singapore 
National University of 
Singapore, Singapore 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ดูภาคผนวก 
หน้า 64 

รศ. นางสาวสุภาวดี 
พฤกษาพิทักษ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 
2547 
2546 

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Mathematics 
Mathematics 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Illinois, U.S.A. 
University of Illinois, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 65 
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ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ผศ. นางนัฐดา  
จิเบ็ญจะ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2550 

2544 

2542 

Doctorat 

วท.ม. 

วท.บ. 

Mathematiques 

คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

Universite Montpellier II, 
France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ดูภาคผนวก 
หน้า 66 

ผศ. นางสาวพิสมัย  
กิตติภูม ิ

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 

2545 
2540 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematik 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

Justus-Liebig Universitaet 
Giessen,  Germany 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 67 

ผศ. นางสาว 
มนทกานต ิ
เพชรอภิรักษ์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 

ปริญญาตร ี

2557 

2552 
2549 

2548 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 
ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ
คร ู
วท.บ. 

Mathematik 

คณิตศาสตร์ 
วิชาชีพครู 

คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Duisburg-Essen, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 68 

ผศ. นางวินิตา 
ยลธรรม์ธรรม 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 

ปริญญาตร ี

2554 
2550 
2546 

2545 

วท.ด. 
วท.ม. 
ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ
คร ู
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
วิชาชีพครู 

คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 69 



29 

ที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล ระดับการศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน
และผลงานทาง

วิชาการ 
ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

ผศ. นายสมพงษ์ 
ฉุยสุริฉาย 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2554 

2546 
2544 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematics 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

University of Maryland at 
College Park, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 70 

ผศ. นายเอธัสวัฒน์ 
ค ามณ ี

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2553 

2545 

2543 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Mathematik 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Potsdam, 
Germany 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 71 

อาจารย ์ นายภานุพงศ์ 
วิจิตรคุณากร 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2555 
2552 

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Mathematics 
Mathematics 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

University of Illinois, U.S.A. 
University of Illinois, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 72 

อาจารย ์ นางสาวอมรรัตน์ 
รัตนะ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

2546 

2544 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Mathematik 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร ์

University of Potsdam, 
Germany  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก 
หน้า 73 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 
ต่อปีการศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

รศ. นายศราชัย  
ก้องศริิวงศ ์

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2546 
2542 
2539 

Ph.D. 
M.S. 
วท.บ. 

Mathematics 
Mathematics 
คณิตศาสตร ์
(เกยีรตินยิมอันดับ1) 

University of Illinois, U.S.A. 
University of Illinois, U.S.A. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 74 

รศ. นางอรวรรณ 
ตรีภักดิ์ 

ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2551 
2543 
2539 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematics 
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Lancaster University, U.K. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 75 

ผศ. นายก าธร 
ไชยลึก 

ปรญิญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 

2547 

2545 
2543 

Ph.D. 

M.S. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematics 

Mathematics 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Notre 
Dame, U.S.A. 
University of Notre 
Dame, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 76 

ผศ. นางสาวพริม 
พลันสังเกต ุ

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2552 

2548 

2547 

Ph.D. 

Certificate of 
Advanced 
Study in 
Mathematics 
B.Sc. 

Applied 
Mathematics and 
Theoretical Physics 

Physics with 
Theoretical Physics 

University of  Cambridge, 
U.K. 

University of  Cambridge, 
U.K. 

University of Manchester, 
U.K. 

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 75 
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ที ่
เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 
ภาระงานสอน 
ต่อปีการศึกษา 

ผลงานทาง 
วิชาการ ปี ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

อาจารย ์ นายกิติพล    
นวลทอง 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ป.บัณฑิต 

ปริญญาตร ี

2554 

2548 
2545 

2544 

วท.ด. 

วท.ม. 
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพคร ู
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร ์
วิชาชีพคร ู

คณิตศาสตร ์
(เกยีรตินยิมอันดับ 1) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนาร ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 78 

อาจารย ์ นางเยาวลกัษณ ์
อาลีโบด์ 

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2550 

2544 
2540 

Doctorat 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematiques 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร์  
(เกยีรตินยิมอันดับ 2) 

Universite Montpellier II, 
France 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

2564 : 60 ช.ม. 
2565 : 60 ช.ม. 
2566 : 60 ช.ม. 
2567 : 60 ช.ม. 

ดูภาคผนวก 
หน้า 79 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา) 
 ไม่มี  

 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
    5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์อันจะก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

    5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้   
1) ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลในการท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์อัน

จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าหรือองค์ความรู้ใหม่ 
2) อธิบายหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล 
3) สามารถปรับปรุง พัฒนาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น หรือน าความรู้ทาง

คณิตศาสตร์ไปบรูณาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล และใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์
5) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6) มีความรับผิดชอบต่อสังคม สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งท างาน

ร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ด ี
7) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 

    5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 1. แผน ก 1 ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1  ของปีการศึกษาที่ 1  เป็นต้นไป 
 2. แผน ก 2 ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2  ของปีการศึกษาที่ 1  เป็นต้นไป 
    5.4 จ านวนหน่วยกิต  
 1. แผน ก 1  36 หน่วยกิต 
 2. แผน ก 2  18 หน่วยกิต 
    5.5 การด าเนนิการ  

1) เลือกหัวข้อวิทยานิพนธ์ร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในกระบวนการท างานวิจัยและประเมินผล 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

ต่อการท างานวิจัยของนักศึกษา 
    5.6 การประเมินผล 

1) รายงานความก้าวหน้าของการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรทุกภาคการศึกษา 

2) นักศึกษาต้องสอบการป้องกันวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู ้

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. สามารถผลิตผลงานวิจัยทาง

คณิตศาสตร์ในระดับเบื้องต้นได ้
- จัดให้มีรายวิชาเลือกที่หลากหลายและ

สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- ศึกษาบทความวิชาการทางคณิตศาสตร์ ซึ่ง
เป็นแนวทางไปสู่แนวคิดในการท าวิจัย 

PLO1, PLO2 

2. สามารถใช้โปรแกรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพือ่ช่วยแก้ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตรท์ีซ่ับซ้อนได ้

- มีการสอดแทรกการใช้โปรแกรมในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในหลายรายวิชา
ของหลักสูตร เช่น ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่า
เหมาะที่สุด 

PLO3, PLO4 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

มาตรฐานดา้นผลลัพธ์ผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค ์
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง 
(Active citizen) 

PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได ้      
PLO2 สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตรใ์นระดับเบื้องต้นได้      
PLO3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างเชี่ยวชาญ      

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง      

PLO5 น าเสนอผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและ
การเขียน 

     

PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้      
PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
ความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม      
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาโท 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและสังคม 

 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่ต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการท างานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อน ามาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผลลัพธ์การเรยีนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 
PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได ้                 
PLO2 สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในระดับ
เบื้องต้นได ้

                

PLO3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วย
แก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างเชี่ยวชาญ 

                

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทาง
วิชาการ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 

                

PLO5 น าเสนอผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้ง
โดยวาจาและการเขียน 

                

PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้                 
PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
 (แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยทุธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยทุธ์/วิธีการสอน 
กลยทุธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์
ที่ซับซ้อนได้ 

- จัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องของเนื้อหา 
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผสมผสานระหว่าง Lecture based 

Learning และ Active Learning  
- Problem Based Learning และ Thinking Based Learning ในรายวิชา

วิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
- จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์

ตรง 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/กิจกรรมกลุ่ม 
- การท าแบบฝึกหัด 
- การท างานที่ได้รับมอบหมาย 
- การสอบย่อย สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 

PLO2 ส า ม า ร ถ ท า ง า น วิ จั ย ท า ง
คณิตศาสตรใ์นระดับเบื้องต้นได้ 

- จัดรายวิชาเลือกที่หลากหลายให้นักศึกษาเลอืกเรียนตามความสนใจ 
- จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยมุ่งเน้นทักษะกระบวนการ

คิด เพื่อน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการกับสถานการณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
- จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์

ตรง 

- การท า งานที่ ได้ รั บมอบหมายใน รายวิชา
วิทยานิพนธ์ 

- การตอบค าถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
- การตอบค าถามเชิงวิเคราะห ์

PLO3 ใ ช้ โปรแกรมส า เ ร็ จ รู ปทาง
คณิตศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ ซั บ ซ้ อ น ไ ด้ อ ย่ า ง
เชี่ยวชาญ 

- จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ โดยเน้นไปที่การปฏิบัติการทาง
คอมพิวเตอร์ โดยผู้เรียนจะได้รับทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ  

- ประเมินจากการใช้ โปรแกรมเพื่อช่วยแก้ไข
ปัญหาทางคณิตศาสตรใ์นชั้นเรียน 

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
- การท าแบบฝึกปฏิบัต ิ

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ 

- การอธิบายที่มาและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได ้

- การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยทุธ์/วิธีการสอน 
กลยทุธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
PLO5 น าเสนอผลงานทางวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน 

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้
ทักษะทางภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อการสือ่สาร รวมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและเหมาะสม 

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์ และรายวิชาสัมมนา 
- นักศึกษาเรียนรู้วิธีการเขียนบทความทางวิชาการผ่านรายวิชาสัมมนาและ

วิทยานิพนธ์ 

- การเขียนรายงาน 
- การน าเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation)  
- ก า ร น า เ ส น อ ด้ ว ย โ ป ส เ ต อ ร์  ( Poster 

Presentation) 
- การเขียนรายงานวิจัยในวิทยานิพนธ ์
- การเขียนบทความทางวิชาการเผยแพร่ใน

วารสาร 
PLO6 ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์ได ้

- จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
ท างานเป็นกลุ่ม สามารถใช้ความรู้ที่ศึกษามาแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อนได ้

- จัดให้มีคลินิกคณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรีโดยให้นักศึกษา
ปริญญาโทเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 

- ประเมินจากประสิทธิภาพของงานที่ ได้รับ
มอบหมาย 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

PLO7 แสดงออกถึ งพฤติกรรมที่ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อน
มนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

- อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 

- ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษา 
- การเขียนรายงานวิจัยในวิทยานิพนธ ์
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก                                                ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

322-501 พีชคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6)        

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

322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6)        

322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6)        

322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6)        

322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3((3)-0-6)        

322-516 ทฤษฎีรหัส 3((3)-0-6)        

322-517 ทฤษฎีกราฟ 3((3)-0-6)        

322-518 คณิตศาสตรเ์ชิงการจัด 3((3)-0-6)        

322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง 3((3)-0-6)        

322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 3((3)-0-6)        

322-533 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6)        

322-534 ทอพอโลยีทั่วไป 3((3)-0-6)        

322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6)        

322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 3((3)-0-6)        

322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6)        

322-538 เมทริกซ์ลีกรุป 3((3)-0-6)        

322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3((3)-0-6)        

322-551 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6)        
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร  (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6)        

322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 6((5)-2-11)        

322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3((3)-0-6)        

322-555 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3((3)-0-6)        

322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3((3)-0-6)        

322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงิน 9((6)-6-15)        

322-558 ปัญหาผกผัน 3((3)-0-6)        

322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)        

322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป 3((3)-0-6)        

322-561 ก าหนดการเชิงเส้น 3((3)-0-6)        

322-562 ระบบหาปริพันธ์ได้ 3((3)-0-6)        

322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น 3((3)-0-6)        

322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6)        

322-591 สัมมนา 1 1(0-2-1)        

322-592 สัมมนา 2 1(0-2-1)        

322-593 สัมมนา 3 1(0-2-1)        
322-594 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)        

322-595 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)        
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษาทั้งแผน ก 1 และ ก 2 

 
ปีที ่ รายละเอียด 
1 ผู้เรียนอธิบายแนวคิดและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์เฉพาะด้าน สามารถเขียนบท

พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ และสามารถน าเสนอแนวคิดหรือทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ด้วยการใช้ภาษาที่ถูกต้องได้  ทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มี
จรรยาบรรณทางวิชาการ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และเริ่มมีแนวคิด
ในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมส าหรับการท าวิทยานิพนธ์ 

 

2 ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการท างานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ภายใต้ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่ประชุมทางวิชาการ ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์
ได ้
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา  (ภาคผนวก ง) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ รวมถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตร 

2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ความเห็นจากอาจารย์ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
5) ภาวะการได้งานท าและการศึกษาต่อของมหาบัณฑิต 
6) ความพึงพอใจของผู้ใชม้หาบัณฑิต 

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก 1 
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก

เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปริญญาโทและปริญญาเอก 
แผน ก 2 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00  จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง และเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceedings) 

ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ปรญิญาโทและปริญญาเอก 
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4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล โดยนักศึกษาสามารถยื่นค าร้องผ่านฝ่ายทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
สามารถรับแบบฟอร์มค าร้องที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ 
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf  
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่      
      การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารยใ์หม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
 การเตรียมการในระดับคณะ  

1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดับคณะ เพื่อรับทราบถึงนโยบาย แผนการ
ปฏิบัตงิาน (TOR) การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่จ าเป็นในการอยู่ร่วมกันในระดับคณะ 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมนิผล 

 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน       

การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning 
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
   การพัฒนาในระดับคณะ 

1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน       
การสร้างครูมืออาชีพ การสอนแบบ Active Learning 

2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ
จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่น ๆ 
 การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุ นเงิน 

ค่าใช้จ่ายรายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 
 การพัฒนาในระดับคณะ 

1) คณะฯ และภาควิชาฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ 
และ/หรือน าเสนอผลงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

2) ภาควิชาฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาคณิตศาสตรโ์ดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก 

3) คณะฯ และภาควิชาฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 
ด้าน คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
1.1 มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 3 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ

หลักสูตร 2 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอรับรองจาก
มหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลการ
ด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพื่อช่วยก ากับให้
การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 

1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องก ากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2. บัณฑิต 
2.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2.2 มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกป ี

 
3. นักศึกษา   

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่า

ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563 และคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่อาจก าหนดเกณฑ์คัดเลือกเพิ่มเติมซึ่งจะประกาศเป็นปี ๆ ไป 

3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
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3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2.1 หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ  ให้แก่นักศึกษาทุกคน   ก่อนจะมี

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ค าปรึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการศึกษา
แรก นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้   โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ และเมื่อนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนต่อไป 

3.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดย 
ชั้นปีที่ 1 มีการจัดปฐมนิเทศ แนะน าหลักสูตร วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 
ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 

3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษาอังกฤษ 
3.2.4 ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
3.3.1 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จ

การศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา 
3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จ

การศึกษา 
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ มีการน าข้อร้องเรียนมาประชุม เพื่อจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจ
ความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน 

 
4. อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจ าคณะฯ สภา
มหาวิทยาลัย 

4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย ์
 มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมี
แผนอัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวน
อาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ใน
แต่ละป ี

4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1) หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ 
2) หลักสูตรสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอ

ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
3) หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
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4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน
การติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของหลักสูตรทุกปี เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและ
เป็นไปตามเกณฑ์ของคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการทุกป ี

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 

1) รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum 

mapping ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 
3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่

ปรับปรุง 
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์ 
5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
7) ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน า ต่อคณะกรรมการวิชาการ

วิทยาเขตหาดใหญ่ 
8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ สภา

มหาวิทยาลัย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า AUN-

QA ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 ก าหนดผู้สอน 
1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย

หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษ ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ทีส่ านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนดไว ้
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 5, 6
จากนั้นน าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง 
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3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5/6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

4) ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้น
ของการเรียน 

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านการเรียน ให้

ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
2) หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 3.00 ร่วมกับอาจารย์ที่

ปรึกษาและนักศึกษา เพื่อแนะน าแนวทางในการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

2) หลักสูตรมีช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) หลักสูตรมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3  การประเมินผู้เรียน 
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้
ใน มคอ.3 มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะ จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
3) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน 
4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการ

สอน 
5) ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.

3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมหลักสูตร 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1) ที่ประชุมหลักสูตรมีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังหลักสูตร 
3) จัดสรรงบประมาณ 
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4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
1) อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร  อย่างน้อยปีการศกึษาละ 2 ครั้ง 
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคล้องกับกรอบ 
 มาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

X X X X X 

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 
 (ถ้าม)ี  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
 ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการ
 ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดิสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/ 
 สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ 
 ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา 
 ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
 ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการ
 ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

X X X X X 

8) อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทกุคนได้รบัการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้าน 
 การจดัการเรยีนการสอน 

X X X X X 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวชิาชีพ 
 อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชพี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบณัฑิตใหม่เฉลี่ยไมน่้อยกว่า  
 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละป ี
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  

1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา 
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบค าถามในชั้น

เรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมนิทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ใน

การปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ

กลยุทธ์การสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
1) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
2) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
4) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสตูร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพื่อน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

และกลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวฒุิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทยีบความแตกตา่งระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลกัสูตรปรับปรงุ 
ก-2 ตารางเปรียบเทยีบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรยีนรูข้องแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
 ที่สะท้อนการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) 
ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 

ภาคผนวก ง 
จ-1 ข้อบังคับมหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
จ-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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ภาคผนวก ก 
 

ก-1 ตารางเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
 คณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์หลายสาขา จึงเป็นสาขาวิชา
ที่มีประโยชน์และมีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาศาสตร์เหล่านั้น Carl Friedrich Gauss นัก
คณิตศาสตร์ชาวเยอรมนี ได้เปรียบเทียบไว้ว่า  “Mathematics is the Queen of the 
Sciences” ซึ่งแสดงว่า คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญยิ่งที่ท าให้การพัฒนาสาขาวิชาอื่น  ๆ  
สัมฤทธิ์ผล  
 ความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์สาขาอื่นนั้นเป็นที่ทราบกันดีอยู่
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์กับทางฟิสิกส์ คณิตศาสตร์มีความเช่ือมโยงกับฟิสิกส์
เชิงคณิตศาสตร์มาหลายศตวรรษ และความเชื่อมโยง 
นี้ได้เติบโตขึ้นอย่างมากในสองทศวรรษที่ผ่านมา เช่น เรขาคณิตเชิงพีชคณิต (algebraic 
geometry) ได้กลายเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับนักฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ในการค้นคว้า
เกี่ยวกับทฤษฎีที่รวมแรงโน้มถ่วงกับแรงทั้งสามของฟิสิกส์ อันได้แก่ แรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม 
แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน และแรงแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นชัดถึงความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิดกันของทั้งสองสาขานี้ คือ ในปี 1998  สามในสี่ของผู้ที่ได้รับรางวัล Fields Medals 
ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของนักคณิตศาสตร์ ท างานที่ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากฟิสิกส์      
ส าหรับความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ชีวภาพนั้น ความสัมพันธ์ใหม่ที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ความร่วมมือกันระหว่างคณิตศาสตร์กับชีววิทยา ความสัมพันธ์ดังกล่าว
เริ่มในช่วงปี ค.ศ.1920 ในสาขานิเวศน์วิทยา เมื่อ Vito Volterra นักวิทยาศาสตร ์
ชาวอิตาลีได้พัฒนาแบบจ าลองแบบแรกของความสัมพันธ์ผู้ล่า-ผู้ถูกล่า เมื่อเร็ว ๆ  นี้ความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับพันธุศาสตร์โมเลกุล (molecular genetics)  ได้สร้างแรงบันดาล
ใจให้นักวิทยาศาสตร์ดัดแปลงวิธีการเดียวกันนี้ไปใช้ในเรื่องโรคติดต่อ  ในทศวรรษที่ผ่านมา
การใช้แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งให้หน่วยที่ติดเชื้อเป็นผู้ล่าและเซลเจ้าของหน่วยเป็นผู้

ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล 
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์  เป็น

ศาสตร์ที่มีขอบเขตหลากหลายและกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบและมีความงามในตัวเอง คณิตศาสตร์จึงเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ที่ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ทางปัญญา การศึกษาคณิตศาสตร์นับเป็นการสืบทอด
ความสามารถทางภูมิปัญญาขั้นสูงแขนงหนึ่งของมนุษย์ ทั้งยังเป็นโอกาสในการมีส่วนร่วม
คิดค้นและพัฒนาสืบต่อองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงนี้อีกด้วย 

นอกจากนี้ คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น ๆ หลายสาขา 
ดั งที่  Carl Friedrich Gauss นั กคณิ ตศาสตร์ ช า ว เ ยอรมนี ไ ด้ เ ป รี ยบ เที ยบ ไ ว้ ว่ า 
“Mathematics is the Queen of the Sciences” ซึ่งมีนัยอย่างหนึ่งว่า คณิตศาสตร์มี
ส่วนส าคัญที่ท าให้พัฒนาการในสาขาวิชาอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์สัมฤทธิผล และในปัจจุบัน
ที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว คณิตศาสตร์ได้เข้าไปมีบทบาทในแวด
วงวิชาการเกือบทุกสาขา ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นแต่รวมถึง
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเกษตร การบริหาร ตลอดจนศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อีก
ด้วย 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดท าหลักสูตรนี้ขึ้นบนพื้นฐานของความจริงที่ว่าในการ
ประยุกต์คณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์อื่นนั้นนอกจากจะต้องมีความรู้ ในทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูงในระดับดีถึงดีมากแล้วยังต้องมีความรู้ในศาสตร์ที่จะน าคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ด้วย จากความจริงประการแรกประกอบกับความพร้อมทางด้านบุคลากรของ
สาขา ดังนั้นสาขาจึงจัดรายวิชาที่เป็นคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎี
ค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามสาขาได้จัดรายวิชาที่จะน าไปประยุกต์ในปัจจุบันได้ชัดเจนไว้
บ้าง อาทิ สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial 
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ถูกล่า    ได้น าไปสู่การพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ  ในสาขาภูมิคุ้มกันวิทยา พันธุศาสตร์ ระบาด
วิทยา ประสาทวิทยา และการออกแบบยา ซึ่งน าไปสู่ความ สัมพันธ์กับการแพทย ์
 นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์ใหม่ ๆ  อีกมากมายระหว่างคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น 
ๆ  ตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่ง ได้แก่ การศึกษาพลศาสตร์ของไหล เช่น พายุเฮอริเคน การ
ไหลเวียนของเลือดที่หัวใจ น้ ามันในพื้นดินพรุน เป็นต้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
คณิตศาสตร์กับสาขาอื่น ๆ  การอธิบายปรากฎการณ์ อาทิ อุตุนิยมวิทยา กายวิภาคศาสตร์ 
และธรณีวิทยา เหล่านี้จะเป็นไปไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการค้นพบสมการ Navier-Stokes
 คอมพิวเตอร์เป็นศาสตร์อีกแขนงหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับคณิตศาสตร์อย่างแน่น
แฟ้น และเป็นสาขาที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกปัจจุบันอย่างอเนกอนันต์ ในปี พ.ศ.
2216 คอมพิวเตอร์สมัยแรกเกิดขึ้นโดยรหัสเลขฐานสองของ Gottfried Wilhelm Leibniz 
นักคณิตศาสตร์และนักปรัชญาชาวเยอรมนีที่มีผลงานในหลายภาษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2479  
Alan Turing  นักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษผู้ที่ ได้ชื่อว่าเป็นนักทฤษฎีของวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งได้คิดค้นเครื่องมือเชิงทฤษฎีที่เรียกว่า Turing machine   ซึ่ง
เป็นเครื่องเสมือนแนวความคิด (conceptual virtual machine) ยังไม่ใช่เครื่องที่เราจับ
ต้องได้ และในปี พ.ศ. 2488  John Von Neumann นักคณิตศาสตร์ชาวฮังการีได้รับ
เกียรติว่าเป็นคนแรกที่ออกแบบแปลนพื้นฐานคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ซึ่งมีลักษณะพิเศษ คือ  
มีโปรแกรมเก็บไว้ในเครื่องด้วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ที่โดดเด่นในศตวรรษที่ 20  ได้แก่ 
Donald Knuth นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกา Knuth  เขาได้รับรางวัล National Medal 
of Science  และรางวัล Turing Award  ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในสาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์ 
 เศรษศาสตรเ์ป็นศาสตร์ที่มีการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์มากที่สุดแขนงหนึ่ง  โดยใช้
คณิตศาสตร์ตั้งแต่แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และแคลคูลัสเชิงปริพันธ์ พีชคณิตเชิงเส้น และคณิต
วิเคราะห์  รางวัลโนเบลสาขาเศรษศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2537  เป็นของ John Nash ซึ่งเป็น
นักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกัน จากผลงานเรื่อง ทฤษฎีเกมร่วมกับ Reinhard Selten และ 
John Harsanyi  

Differential Equations) ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด (Module: Optimization 
Theory)  การวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขและการประยุกต์  (Numerical Analysis and 
Applications) พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra) ปัญหาผกผัน 
(Inverse Problem)  นอกจากนี้ในการปรับปรุงครั้งนี้ยังได้เพิ่มโมดูลคณิตศาสตร์การเงิน
ซึ่งทางสาขาเห็นว่าเป็นด้านที่มีความน่าสนใจเพราะสอดรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานปัจจุบัน 

จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวมา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงมีความส าคัญและจ าเป็นในการให้การศึกษาทางคณิตศาสตร์
ระดับปริญญาโทแก่บัณฑิต เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ใน
หน่วยงานทางวิชาการและการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
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 ด้วยความส าคัญดังได้กล่าวมานี้ เราจึงมีความจ าเป็นต้องคงความเข้มแข็งทาง
คณิตศาสตร์ไว้ด้วย เป็นที่ทราบกันดีว่า ความส าเร็จของงานวิจัยขึ้นอยู่กับคุณภาพของ
บุคลากรที่ท างานวิจัยและการสนับสนุนของชุมชน และเป็นสิ่งที่แน่นอนว่า คุณภาพของ
บุคลากรที่ท างานวิจัยขึ้นอยู่กับการศึกษา  
 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2555 และเริ่มรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2556 เพื่อให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและรองรับต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ประกอบกับปัจจุบัน
ภาควิชาฯ มีคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในหลายแขนงเพิ่มมากขึ้น ท าให้สามารถเปิด
รายวิชาเลือกที่มีความหลากหลาย ภาควิชาฯ  จึงเห็นสมควรให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตร-มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ยังคงมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในสาขาคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ และน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาเป็นเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้า  ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้มีการเพิ่ม
รายวิชาเลือกจากหลักสูตรเดิม เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาของนักศึกษาเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา 
 มุ่งมั่นในการผลิต มหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นผู้มีความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์เป็นอย่างดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหา
ได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์งาน
ทางด้านคณิตศาสตรท์ี่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา   
มุ่งมั่นในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เน้นผู้เรียน

เป็นหลัก ผ่านกระบวนการแก้ปัญหา และปฏิบัติจริง ตลอดจนสามารถศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตนเองได้ มุ่งเน้นในการเป็นผู้มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี  มี
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได้จริง สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ร่วมสร้างสรรค์งานทางด้านคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ 

วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ 
ทางด้านคณิตศาสตรร์ะดับสูง มีทักษะในการท างานทางด้านน้ี 
2.  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคณุธรรม จริยธรรม  

วัตถุประสงค์ 
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี ้ 
1) มีความสามารถในการเขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ 
2) สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในระดับเบื้องต้นได ้
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
ในการปฏิบัติหน้าที่และการด าเนินชีวิต มีความตระหนัก ในความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 
3.  เพื่อเพิ่มหรอืพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนและ 
การวิจัยคณิตศาสตรข์องประเทศ 
4.  เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขาคณิตศาสตร์หรือสถิติหรือทั้งสองสาขา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้ที่มีภูมิล าเนาในภาคใต้ ได้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้น ในสถาบันที่อยู่ในท้องถิ่น 

3) มีทักษะในการคิด วิเคราะห์ ที่เป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล 
4) มีความสามารถในการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ 
5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหาความรู้

เพื่อพัฒนาตนเอง 
6) น าเสนอผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน 
7) ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ 
8) แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อตนเองและ

ส่วนรวม 
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โครงสร้างหลกัสูตร 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. หลักสูตร 
              หลักสูตรนี ้คือ แผน ก 2 เป็นแผนการ
ศึกษาที่มีการศกึษารายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ 
 
 
 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
36 หน่วยกิต 

1. หลักสูตร 
            หลักสูตรมี 2 แผน คือ 
            1. แผน ก 1 เป็นแผนการศึกษาทีม่ีการท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียว 
            2. แผน ก 2 เป็นแผนการศึกษาทีม่ีการศึกษา
รายวิชาและการท าวิทยานิพนธ์ 
 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
            คงเดิม 
 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือกบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
สัมมนา* 
วิทยานิพนธ์ 

3 
3 
12 
2 
18 

รวม 36 
 

2. โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก 1 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

สัมมนา* 
วิทยานิพนธ์ 

3 
36 

รวม 36 

 
แผน ก 2 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 
หมวดวิชาเลือกบังคับ 
หมวดวิชาเลือก 
สัมมนา* 
วิทยานิพนธ์ 

3 
3 
12 
2 
18 

รวม 36 
 

*ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
รายวิชาที่มีการปรับปรุง/ เปลี่ยนแปลง 

มีการเปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม่ทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มวิชาพีชคณิต กลุ่มวิชาการ
วิเคราะห ์และกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 
รายวิชาที่ถูกปรับเป็นชุดวชิา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 
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รายวิชาที่ตัดออกและรายวิชาที่เพิ่มใหม ่
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

322-534 ทฤษฎีเซต 
322-552 การออกแบบเชิงการจัด 
322-582 หัวขอ้พิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 

322-516 ทฤษฎีรหัส 
322-518 คณติศาสตร์เชิงการจัด 
322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 
322-546 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์
การเงิน 
322-549 สมการหาปริพันธ์ได้ 
322-560 คณติศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น 

 
สัมมนา 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
322-691 สัมมนา 1* 
322-692 สัมมนา 2*                                 

322-591 สัมมนา 1*                                     
322-592 สัมมนา 2* 
322-593 สัมมนา 3* 

 *ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 
 
วิทยานิพนธ์  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2560)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
322-693 วิทยานิพนธ์                       18 หน่วยกิต 322-594 วิทยานิพนธ ์                    36 หน่วยกิต 

322-595 วิทยานิพนธ ์                    18 หน่วยกิต 
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ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
กับการด าเนนิการของผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

 
ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แก้ไขค าผิดและเพิ่มค าอธิบายให้ชัดเจน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
รายวิชาสัมมนา 1 ถึงสมัมนา 4 ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ไม่ควรใส่ข้อความว่า “สัมมนา 2 ใช้
ความรู้ในระดับสูงกว่า สัมมนา 1” 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ในแผน ก 2 มีรายวิชาให้เรียนเพียง 4 รายวิชา ซึ่งน้อยเกินควร
ปรับให้มี 6 รายวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู้เพียงพอในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

  
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อและปรัชญาของหลักสูตร มีความเหมาะสมดี เหตุผลส าคัญ
ในการปรับปรุงครั้งนี้มีแนวทางการปรับปรุงที่ 
ชัดเจนเป็น 3 แนวทางหลัก คือ 
1) ด้านคณิตศาสตร์เพ่ือการวิจัย  
2) ด้านการสอนคณิตศาสตร์  
3) ด้านคณิตศาสตร์เชิงประยุกต์ 
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษามีทางเลือกที่ทันสมัยตอบ
โจทย์การท างานในยุคที่มีการแข่งขันสูง น่าจะเป็น 
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

- 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร นา่จะมีเพ่ิมเติมในส่วนส าคัญคือการ
ผลิตบัณฑิตที่มทีักษะในการคดิ วิเคราะห ์ที่เป็นระบบเป็นเหตุ
เป็นผล 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

โครงสร้างหลักสูตรแผน ก 1 มีความเหมาะสมและเปน็การเปิด
โอกาสให้กับนักศึกษาที่มีพื้นฐานและความสามารถสูง ที่
สามารถเน้นการท าวิจัยวิทยานิพนธ์ได้ต้ังแต่เริ่มศึกษา 

- 
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ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลต้องอาศัยหลักการทาง
คณิตศาสตร์ทีล่ึกซึ้งเพื่อเป็นพื้นฐานส าคัญในการท านายข้อมูล 
จัดกลุ่ม และ จ าแนกข้อมูลจากข้อมูลขนาดใหญ ่Machine 
learning และ AI เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาและ
สร้างโมเดลในการท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ข้างต้น 
วิชา Optimization methods และ Fixed Point Theory 
and Applications นั้นจะช่วยเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับงาน
ด้านนี้ 

หลักสูตรมีชุดวิชาทฤษฎีการหาค่า
เหมาะที่สุด แต่ยังขาดบุคลากรที่
สามารถสอนวิชา Fixed Point 
Theory and Applications 

ข้อสังเกตในแผน ก 2 มีรายวิชาให้เรียนเพียง 4 รายวิชา อาจ
ไม่พอเพียงที่จะเป็นพื้นฐานในการท าวิจัยในแนวใหม ่ๆ ที่ตลาด
ต้องการได้ 

หลักสูตรได้ปรบัให้แผน ก 2 มรีายวิชา
ให้เรียน6 รายวิชา 

  
รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรยุตกุล  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตรวจสอบค าแปลภาษาไทยของค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ให้
ถูกต้องตามราชบัณฑิต 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

รายวิชาสัมมนา 1 ถึงสมัมนา 4 ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ไม่ควรใส่ข้อความว่า “สัมมนา 2 ใช้
ความรู้ในระดับสูงกว่า สัมมนา 1” 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ในแผน ก 2 มีรายวิชาให้เรียนเพียง 4 รายวิชา ซึ่งน้อยเกินควร
ปรับให้มี 6 รายวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู้เพียงพอในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

  
รศ.ดร.ธวัช ช่างผัส  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แก้ไขค าผิดและเพิ่มค าอธิบายให้ชัดเจน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
รายวิชาสัมมนา 1 ถึงสมัมนา 4 ไม่มีความเกี่ยวเนื่องกัน และไม่
สามารถเปรียบเทียบกันได้ ไม่ควรใส่ข้อความว่า “สัมมนา 2 ใช้
ความรู้ในระดับสูงกว่า สัมมนา 1” 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ในแผน ก 2 มีรายวิชาให้เรียนเพียง 4 รายวิชา ซึ่งน้อยเกินควร
ปรับให้มี 6 รายวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้มีความรู้เพียงพอในการ
ท าวิทยานิพนธ์ และศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู 
ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. รายวิชาที่ท า WIL ควรจะมีวิธีการจัดการให้มีองค์ประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนามส าหรับแนวทางคณิตศาสตร์
เชิงประยุกต์ 

หลักสูตรก าหนดให้ทุกรายวิชาที่ท า 
WIL ต้องจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาให้ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2. ในรายวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบ้ืองต้น 
(Introduction to Optimization Theory) ควรเพิ่มเติม
เนื้อหาวิธีการที่มีการใช้งานกันแพร่หลาย เช่น 
 a. particle swarm optimization 
 b. stochastic optimization 
 c. evolutionary computation 
 d. simulated annealing 
ควรปรับชื่อรายวิชาเป็น Optimization Theory 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

3. ควรเพ่ิมวิชาทางด้าน Soft Computing เพิ่มรายวิชา 322-563 การค านวณ
แบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 

 
รศ.ดร.แสงสุรยี วสุพงศอัยยะ 

 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. แก้ไขค าผิดและเพิ่มค าอธิบายให้ชัดเจน ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ 
2. ค าอธิบายรายวิชาแสดงการเน้นทฤษฎีและหลักการทาง
คณิตศาสตร์ สว่นของการประยุกต์ทฤษฎีเหล่านั้นยังไม่ชัดเจน  

ผู้สอนจะสอดแทรกการประยุกต์ในแต่
ละรายวิชา 

3. รายวิชาสัมมนา ซึ่งเป็นรายวิชาบังคับเรียนในหลักสูตรฯ 
อาจมีการแสดงให้ชัดเจนว่ามีการกล่าวถึงการน าคณิตศาสตร์ไป
ใช้งานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

รายวิชาสัมมนาถูกออกแบบไว้เพ่ือเป็น
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ จึงไม่ได้
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการน าคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์เป็นหลัก 

4. PLO5 และ PLO6 ถูกจัดให้เป็นทักษะทัว่ไป แต่ใน PLO5 
และ PLO6 บรรจุค าว่า “คณิตศาสตร”์ ดงันั้นหลักสูตรฯ 
อาจจะลองพิจารณาทบทวนว่า PLO5 และ PLO6 เป็นทกัษะ
ทั่วไป หรือทักษะเฉพาะของหลักสูตรฯ 

ปรับ PLO5 และ PLO6 เป็นทักษะ
เฉพาะของหลักสูตร 

5. การ “จัดท า SAR ภายใน 60 วัน” ไมแ่น่ใจว่ายังคงเรียกว่า 
SAR หรือไม ่หรือรายงาน AUN-QA ควรปรบัปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 

แก้ไขเป็น AUN-QA 

6. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีผลงาน 3 ชิ้นในรอบ 5 ปี แก้ไขให้ถูกต้อง โดยสามารถนับต ารา
เป็นผลงานได้ ส่วนบทความวิชาการนับ
เฉพาะที่ได้รับการตีพิมพ์แล้วเท่านั้น 
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ผศ.ดร.ศุกระวรรณ มะเวชะ 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. การจัดหมวดวิชายังไม่บ่งบอกถึงแนวทางหลักได้อย่างชัดเจน 
เป็นไปได้ไหมที่จะระบุรายวิชาของแต่ละแนวทางอย่างชัดเจน
เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเลือกได้ถูกต้องตามแนวทาง
งานวิจัยของตนเองและตามที่สนใจง่ายมากขึ้น 

จัดหมวดหมู่วิชาเลือก เพื่อช่วยให้
นักศึกษาสามารถใช้เป็นแนวทางใน
การเลือกงานวิจัยของตนเอง 

2. 322-581 หวัข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 1 และ 322-582 
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 ทั้งสองวิชามีค าบรรยาย
เหมือนกันแต่จ านวนหน่วยกิตต่างกันถึงครึ่ง จึงมีข้อสงสัยถงึ
นัยส าคัญของการลดหนว่ยกิตวิชาที่สองลงสองหน่วยกิต 

ปรับปรุงให้เหลือเพียง 322-581 
รายวิชาเดียว 

3. วิชา Abstract Algebra I,  Real Analysis และ 
Differential Equations ในหมวดวิชาบังคับเลือก ซึ่งถ้าดูจาก
โครงสร้างหลักสูตร นักศึกษาสามารถเลือกวิชาในนี้ได้เพียงตัว
เดียว และไม่สามารถเลือกวิชาอื่นในหมวดนี้ได้อีกเนื่องจากวิชา
เหล่านี้ไม่ได้บรรจุในหมวดวิชาเลือก จึงเสนอให้น าวิชาเหล่าน้ี
ลงไว้ในหมวดวิชาเลือกด้วย เช่น นักศึกษาอาจต้องการเรียน 
Abstract Algebra I และ Real Analysis 

ระบุในหลักสูตรแล้วว่า รายวิชาใน
หมวดบังคับเลือกสามารถใช้เป็นวิชาใน
หมวดวิชาเลือกได ้

4. จากในฐานะเป็นผู้ใช้บัญฑติจากหลักสูตรนี้ ขอชื่นชมว่า
นักศึกษามีความรู้ทางคณิตศาสตร์ดีเย่ียม สามารถน ามาต่อยอด
ในระดับปริญญาเอกได้อย่างดี 

ไม่ม ี

  
ผศ.ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แก้ไขค าผิดและเพิ่มค าอธิบายให้ชัดเจน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  
ดร.อภิวรรณ์ ด าแสงสวัสดิ ์  

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒ ิ ค าชี้แจงของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
แก้ไขค าผิดและเพิ่มค าอธิบายให้ชัดเจน ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
1. รศ.ดร.บุญรอด ยุทธานันท ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (Basic 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) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory) 3((3)-0-6) 
322-516 ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 3((3)-0-6) 
322-517 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 3((3)-0-6) 
322-518 คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) 3((3)-0-6) 
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 3((3)-0-6) 
322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory) 3((3)-0-6) 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ ์(Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Bokaew, R., Yuttanan, B., Mavecha, S. (2020). Formulae of the Frobenius number in relatively 
prime three Lucas numbers. Songklanakarin Journal of Science and Technology 42 (5): 1077-
1083. (ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ กันยายน – ตุลาคม 2563) 

2. Rasheed, S. , Yuttanan, B.  ( 2019) .  Some factorizations of Ramanujan’ s cubic continued 
fraction. Songklanakarin Journal of Science and Technology 41(6): 1267-1274. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ พฤศจิกายน – ธันวาคม 2562) 

3. Yuttanan, B., Razzaghi, M. (2019). Legendre Wavelets Approach for Numerical Solutions of 
Distributed Order Fractional Differential Equations. Appl. Math. Model. 70, 350-364. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ มิถุนายน 2562)  
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2. รศ.ดร.รณสรรพ์ ชินรัมย ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (คณิตศาสตร)์ 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 (Basic Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-201  แคลคูลัสขั้นสูง (Advanced Mathematics) 3(3-0-6) 
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables) 3(3-0-6) 
322-431  ทฤษฎีกึ่งกรุป (Semigroup Theory) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory) 3((3)-0-6) 
322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย (Fuzzy Semigroups) 3((3)-0-6) 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Chinram, R., Yonthanthum, W. (2020). Regularity of the semigroups of transformations with a 

fixed point set. Thai Journal of Mathematics, 18(3), 1261-1268. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ตุลาคม 2563) 

2. Petapirak, M., Kaewnoi, T., Chinram, R. (2020). Magnifying elements in transformation 
semigroups with a fixed point set, Thai Journal of Mathematics, 18(3), 1041-1049. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ตุลาคม 2563) 

3. Islam, S., Khan, M.G., Ahmad, B., Arif, M.,Chinram, R. (2020). Q-extension of starlike functions 
subordinated with a trigonometric sine function. Mathematics, 8(10), Article number 1676, 14 
pages. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ตุลาคม 2563) 
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3. รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-211 หลักคณิตศาสตร ์(Principles of Mathematics) 3(3-0-6) 
322-232  พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 3((3)-0-6) 
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 3((3)-0-6) 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก (Henstock Integral) 3((3)-0-6) 
322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงิน  
 (Module: Probability and Financial Mathematics) 9((6)-6-15) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Boonpogkrong, V. (2019). A Proof of Girsanov’s Theorem: The Henstock–Kurzweil Approach. 
Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, 42, 781–792.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่มีนาคม 2562) 

2. Boonpogkrong, V. (2017). On Non-Absolute Integrals. Thai Journal of Mathematics, 15(3), 807–
818.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่ธันวาคม 2560) 

3. Boonpogkrong, V., de Lara-Tuprio, E. (2017). Transformation and differentiation of Henstock-
Wiener integrals. Sains Malaysiana, 46 (12), 2549-2554.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่ธันวาคม 2560) 
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4. รศ.ดร.สุภาวด ีพฤกษาพิทักษ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-101  แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 (General Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-104 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 (General Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-201 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 (Basic Mathematics III) 3(3-0-6) 
322-203 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 3 (Basic Mathematics III) 3(3-0-6) 
322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 3(3-0-6) 
322-391  โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ (Mini Project in Mathematics) 1(0-3-0) 
322-461  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น (Introduction to Algebraic Number Theory) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory) 3((3)-0-6) 
322-516 ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 3((3)-0-6) 
322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Alibaud, Y., Prugsapitak, S., Aukkhosuwan, W. (2020). On the Diophantine equations 

2 2 2 20, 0x xy y lx x xy y ly         and 2 23 0x xy y lx    , ScienceAsia, 46, 490-493. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่สิงหาคม 2563) 

2. Jitman, S., Prugsapitak, S., Raka, M. (2020). Some generalizations of good integers and their 
applications in the study of self-dual negacyclic codes. Advances in Mathematics of 
Communications, 14(1): 35-51. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่กุมภาพันธ์ 2563) 

3. Kim V., Laohakosol V., Prugsapitak S. (2019). Differential and Difference Polynomial 
Sequences. Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, 25(4), 58-65. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่ตุลาคม 2562) 

 
  

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C2NZ1kXTFnZMzPacgdA&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en_US&daisIds=41544049
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5. ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorat (Mathematiques) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-101  แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
322-102  แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 (General Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-484  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory) 3((3)-0-6) 
322-551 สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด (Module: Optimization Theory) 6((5)-2-11) 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์(Numerical Analysis and Applications) 3((3)-0-6) 
322-558 ปัญหาผกผัน (Inverse Problems) 3((3)-0-6) 
322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) 3((3)-0-6) 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. นัฐดา จิเบ็ญจะ และพรนภา ไชยมุต. (2562). A mathematical model of Chikungunya fever 
epidermic in the south of Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง. 28(2): 57-71. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร ่กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) 

2. Jabjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., Jibenja, N. (2019). Optimization for Better World 
University Rank. Journal of Scientometric Research. 8(1): 18-20. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่เมษายน 2562) 

3. Jibenja, N., Yuttanan, B., Razzaghi, M. (2018). An Efficient Method for Numerical Solutions of 
Distributed-Order Fractional Differential Equations, J. Comput. Nonlinear Dynam. 13, no. 11, 
111003. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่พฤศจิกายน 2561) 
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6. ผศ.ดร.พิสมัย กิตติภูมิ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat. (Mathematik) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-103  คณติศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 (General Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-173  คณิตศาสตร์หลักมูล 1 (Fundamental Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-174  คณิตศาสตร์หลักมูล 2 (Fundamental Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-201  คณติศาสตร์พื้นฐาน 3 (Fundamental Mathematics III) 3(3-0-6) 
322-201 คณิตศาสตร์ขัน้สูง (Advance Mathematics) 3(3-0-6) 
322-351  สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equations) 3(3-0-6) 
322-354 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) 3(3-0-6) 
322-481  สมัมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory) 3((3)-0-6) 
322-551 สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด (Module: Optimization Theory) 6((5)-2-11) 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ (Numerical Analysis and Applications) 3((3)-0-6) 
322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) 3((3)-0-6) 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Kittipoom, P., Srirat, P. (2020). Evaluating Determinants by Jacobi’s Method and Dodgson’s 
Condensation Method (2). วารสารคณติศาสตร,์ 65(701), 10-29. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร ่สิงหาคม 2563) 

2. Kittipoom, P., Srirat, P. (2020). Evaluating Determinants by Jacobi’s Method and Dodgson’s 
Condensation Method (1). วารสารคณติศาสตร,์ 65(700), 6-21. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร ่มีนาคม 2563) 

3. Kittipoom, P. (2019). A Remark on Variation of Parameters. College Mathematics Journal, 50, 
221-223. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่พฤษภาคม 2562) 
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7. ผศ.ดร.มนทกานติ เพชรอภริักษ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat (Mathematik) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-101  คณติศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-101  แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
322-102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (Basic Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-102  แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-331  พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3(3-0-6) 
322-421  ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory) 3((3)-0-6) 
322-516 ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Petapirak M., Keawnoi T., Chinram R. (2020). On magnifying elements in transformation 
semigroups with a fixed point set. Thai J. Math. 18(3), 1041-1049.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่พฤศจิกายน 2563) 

2. Keawnoi T., Petapirak M., Chinram R. (2020). Magnifiers in Some Generalization of the Full 
Transformation Semigroups. Mathematics 8(4) Article 473, 11 pages.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่พฤศจิกายน 2563) 

3. Keawnoi T., Petapirak M., Chinram R. (2019). Magnifying elements in a semigroups of 
transformations preserving equivalence relation. Korean Journal of Mathematics 27(2), 269-
277.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่พฤศจิกายน 2562) 
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8. ผศ.ดร.วินิตา ยลธรรม์ธรรม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (คณิตศาสตร์) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-101  แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
322-102  แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 (General Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-431  ทฤษฎีกึ่งกรุป (Semigroup Theory) 3(3-0-6) 
322-332  พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory) 3((3)-0-6) 
322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย (Fuzzy Semigroups) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Chinram, R., Yonthanthum, W. (2020). Regularity of the semigroups of transformations with a 
fixed point set. Thai Journal of Mathematics, 18(3), 1261-1268. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ ตุลาคม 2563) 

2. Simuen, A., Abdullah, S., Yonthanthum, W., Chinram, R. (2020). Almost bi-Γ-ideals and fuzzy 
almost bi-Γ-ideals of Γ-Semigroups. European Journal of Pure and Applied 
Mathematics, 13(3), 620-630. 
(ฐานข้อมูล: Web of Science, Scopus เผยแพร ่กรกฎาคม 2563) 

3. Chinram, R., Yonthanthum, W. (2019). On the regularity-preserving elements in regular 
ordered semigroups. International Journal of Mathematics and Computer Science, 14(3), 729–
736.  
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร ่กรกฎาคม 2562) 
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9. ผศ.ดร.สมพงษ์ ฉุยสุริฉาย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-102 แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร ์(Foundation of Mathematics) 3(3-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร ์(Principles of Mathematics) 3(3-0-6) 
322-212 อสมการ (Inequalities) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 3((3)-0-6) 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Apairat, W., Chuysurichay, S. (2018). Existence of Moore-Penrose Inverses in Rings with 
Involution. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40, 1061-1065. 
(ฐานข้อมูล SCOPUS เผยแพร่กันยายน 2561) 

2. Boyle, M., Chuysurichay, S. (2018). The mapping class group of a shift of finite type. Journal 
of Modern Dynamics, 13, 115-145. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพรม่กราคม 2561) 

3. สมพงษ์ ฉุยสุรฉิาย และมนทกานติ เพชรอภิรักษ์. (2561). Sum of Factorial Series. วารสารคณิตศาสตร,์ 
63(695), 1-7.  
(ฐานขอมูล TCI เผยแพร ่สิงหาคม 2561) 
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10. ผศ.ดร.เอธัสวฒัน์ ค ามณ ี
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat. (Mathematik) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป (General Mathematics I)  3(3-0-6) 
322-171  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I)  3(3-0-6) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-201  แคลคูลัสขั้นสูง (Advanced Calculus) 3(3-0-6) 
322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III)  3(3-0-6) 
322-252  วิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods) 3(3-0-6) 
322-351 สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equation)  3(3-0-6) 
322-348  อนุกรมฟูเรียร์และข้อปัญหาค่าขอบ (Fourier Series and Boundary Value Problems)   
  3(3-0-6) 
322-352  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Mathematical Model)  3(3-0-6) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics)  1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ (Project in Mathematics)  3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-551 สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด (Module: Optimization Theory) 6((5)-2-11) 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ (Numerical Analysis and Applications) 3((3)-0-6) 
322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) 3((3)-0-6) 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Kammanee, A., Tansuiy, O. (2019). A mathematical model of transmission of Plasmodium 
vivax malaria with a constant time delay from infection to infectious, Commun. Korean Math. 
Soc. 34, No. 2, 685–699.  
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่เมษายน 2562) 

2. นพดล ชูเศษ, เอธัสวัฒน ์ค ามณ.ี (2018). การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผ้าทอลานข่อย ต าบล
ลานข่อย อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง, วารสารเทคโนโลยีภาคใต,้ 11(2), 123-133. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร ่พฤศจิกายน 2561) 

2.3 หนังสือ ต ารา 
1. เอธัสวัฒน์ ค ามณ.ี (2563). วิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods). สงขลา: คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 277 หน้า.  
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11. ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

310-101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Mathematics for Information Technology)  
322-213 หลักคณิตศาสตร์ส าหรับสถิตศิาสตร ์(Mathematical Principles for Statistics) 3 (3-0-6) 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร ์ 2 (1-2-6) 
 (Mathematical Computer Software) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3 (0-9-0) 
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร ์(Probability for Statistics) 3 (3-0-6) 
346-434 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistical Decision Theory) 3 (3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-517 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 3((3)-0-6) 
322-518 คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) 3((3)-0-6) 
322-555 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข (Numerical Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) 3((3)-0-6) 
322-557 ชุดวชิาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงิน  
 (Module: Probability and Financial Mathematics) 9((6)-6-15) 
322-561 ก าหนดการเชิงเส้น (Linear Programming) 3((3)-0-6) 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น (Soft Computing) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Masae, M., Glock, C. H., Vichitkunakorn, P. (2020). Optimal order picker routing in a 
conventional warehouse with two blocks and arbitrary starting and ending points of a 
tour. International Journal of Production Research, 58(17), 5337-5358. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่กันยายน 2563) 

2. Masae, M., Glock, C. H., Vichitkunakorn, P. (2020). Optimal order picker routing in the chevron 
warehouse. IISE Transactions, 52(6), 665-687. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่มิถุนายน 2563) 

3. Vichitkunakorn, P., Vo, T. N., Razzaghi, M. (2020). A numerical method for fractional 
pantograph differential equations based on Taylor wavelets. Transactions of the Institute of 
Measurement and Control, 42(7), 1334-1344. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่เมษายน 2563)  
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12. ดร.อมรรัตน์ รตันะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat. (Mathematik) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

315-200 ประโยชน์เพื่อนมนุษย ์(Benefit of Mankinds) 1(1-0-2) 
322-100 ค านวณศิลป ์(The Art of Computing) 2((2)-0-4) 
322-101 แคลคูลัส 1 (Calculus I) 3(3-0-6) 
322-101  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 (Basic Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-102  แคลคูลัส 2 (Calculus II) 3(3-0-6) 
322-102  คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 2 (Basic Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 (General Mathematics II) 3((3)-0-6) 
322-174  คณิตศาสตร์หลักมูล 2 (Fundamental Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-322  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to Graph Theory) 3(3-0-6) 
322-382  การฝึกงานทางคณิตศาสตร ์(Job Training in Mathematics) 1(0-3-0) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-551 สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด (Module: Optimization Theory) 6((5)-2-11) 
322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ (Numerical Analysis and Applications) 3((3)-0-6) 
322-558 ปัญหาผกผัน (Inverse Problems) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
322-594 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
322-595 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 18(0-54-0) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Rattana, A., Chinram, R. (2020). Applications of Neutrosophic N-Structures in ternary 
semigroups. Journal of Mathematical and Computational Science, 10(5), 1437-1455. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่กันยายน – ตลุาคม 2563) 

2. Rattana, A., Chinram, R. (2020). Applications of Neutrosophic N-Structures in 𝑛-AryGroupoids. 
European Journal of Pure and Applied Mathematics, 13(2): 200-215. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่เมษายน – มิถุนายน 2563) 

3. Pankaew, S., Rattana, A., Chinram, R. (2019). On the number of monogenic subsemigroups of 
semigroups Zn. International Journal of Mathematics and Computer Science, 14(3): 557-561. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่กรกฎาคม – กันยายน 2562) 
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ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
1. รศ.ดร.ศราชัย ก้องศิริวงศ ์

วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 
 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-172  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 3(3-0-6) 
322-234  ทฤษฎีจ านวน I (Number Theory I) 3(3-0-6) 
322-234  ทฤษฎจี านวน II (Number Theory II) 3(3-0-6) 
322-346 ทอพอโลย ี(Topology) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 3((3)-0-6) 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 3((3)-0-6) 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory) 3((3)-0-6) 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Alibaud, Y., Kongsiriwong, S., Tripak, O. (2018). Some Convergence Theorems of Three-Step 
Iteration for G-Nonexpansive Mappings on Banach Spaces with Graph. Thai Journal of 
Mathematics, 16, 219-228. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่มกราคม 2561) 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 -  
2.3 หนังสือ ต ารา 

1. ศราชัย ก้องศิริวงศ ์และสุภาวดี พฤกษาพิทักษ์. (2560). ต าราวิชาทฤษฎีจ านวน 2. โรงพิมพ์ดิจิตอลคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.์ 200 หน้า. 
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2. รศ.ดร.อรวรรณ ตรีภักดิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-172  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 3(3-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห ์1 (Mathematical Analysis I) 3(3-0-6) 
322-484  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 3((3)-0-6) 
322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 3((3)-0-6) 
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 3((3)-0-6) 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1.  Alibaud, Y., Kongsiriwong, S., Tripak, O. (2018). Some Convergence Theorems of Three-
Step Iteration for G-Nonexpansive Mappings on Banach Spaces with Graph, Thai journal of 
Mathematics, 16(1), 219-228. 
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร ่มกราคม 2561) 

2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
 - 
2.3 หนังสือ ต ารา 

1.  บุญรอด ยุทธานันท์ และอรวรรณ ตรีภักดิ.์ (2560). การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (พิมพ์ครั้งที่ 2), สงขลา: โรงพิมพ์
ดิจิตอล, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 214 หน้า  
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3. ผศ.ดร.ก าธร ไชยลึก  
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-105 คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ (Mathematics for Pharmacy Students) 3(3-0-6) 
322-342 คณิตวิเคราะห ์2 (Mathematical Analysis II) 3(3-0-6) 
322-346 ทอพอโลยี (Topology) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 3((3)-0-6) 
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 3((3)-0-6) 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้(Differentiable Manifolds) 3((3)-0-6) 
322-538 เมทริกซ์ลีกรุป (Matrix Lie Groups) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Chailuek, K., Senmoh, M. (2020). The dual of a generalized weighted Bergman space, 
Advances in Operator Theory, 5, pages1729–1737.  
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ กันยายน 2563) 

2. Chailuek, K., Sam, V. (2017). Hardy’s inequality for functions of several complex variables, 
SiansMalaysiana, 46-9, 1355-1359. 
(ฐานข้อมูล Web of Science, Scopus เผยแพร่ กันยายน 2560) 
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4. ผศ.ดร.พริม พลันสังเกต ุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Applied Mathematics and Theoretical Physics) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-103  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 (General Mathematics I) 3((3)-0-6) 
322-104  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2 (General Mathematics II) 3((3)-0-6) 
322-347  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบ้ืองต้น (Introduction to Differential Geometry) 3(3-0-6) 
322-441  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้(Differentiable Mnaifolds) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้(Differentiable Manifolds) 3((3)-0-6) 
322-538 เมทริกซ์ลีกรุป (Matrix Lie Groups) 3((3)-0-6) 
322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป (Mathematics in General Relativity) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Plansangkate, P. (2019). Skyrme fields, multi-instantons and the SU(∞)-Toda equation. 
Nonlinearity, 32(1), 88-109. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่มกราคม 2562) 

2. Plansangkate, P. (2019). From the conformal self-duality equations to the Manakov–Santini 
system. Journal of Geometry and Physics, 145, 1-12. 
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่พฤศจิกายน 2562)  
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5. ดร.กิติพล นวลทอง 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 3(3-0-6) 
322-100 ค านวณศิลป ์(The Art of Computing) 2((2)-0-4) 
322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์การเงิน (Financial Mathematical Models) 3(3-0-6) 
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น (Introduction to Insurance) 3(3-0-6) 
346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต (Mathematics of Life Insurance) 3(3-0-6) 
346-442 กระบวนการสโตแคสติก (Stochastic Process) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 3((3)-0-6) 
322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory) 3((3)-0-6) 
322-551 สมการเชิงอนุพันธ ์(Differential Equations) 3((3)-0-6) 
322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) 3((3)-0-6) 
322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์(Mathematical Model) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
 - 
2.2 ผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Wannateerade, P. , Nualtong, K.  ( 2017) .  Generalized Harr Wavelet Method for Solving Linear 
Ordinary Different Equations.  The 43rd Congress on Science and Technology of Thailand  (17-
18 Oct. 2017, pp. 658 - 666) 
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6. ดร.เยาวลักษณ์ อาลีโบด ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorat (Mathematiques) 

 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 

322-103 คณิตศาสตร์ทัว่ไป 1 (General Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 3(3-0-6) 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร ์(Seminar in Mathematics) 1(1-0-2) 
322-491  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 3(0-9-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 3((3)-0-6) 
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 3((3)-0-6) 
322-533 การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis) 3((3)-0-6) 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป (General Topology) 3((3)-0-6) 
322-591 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
322-592 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
322-593 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 

 
ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ป ี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Alibaud, Y., Prugsapitak, S., Aukkhosuwan, W. (2020). On the Diophantine equations 
2 2 2 20, 0x xy y lx x xy y ly         and 2 23 0x xy y lx    , ScienceAsia, 46, 490-493. 

(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร ่สิงหาคม 2563) 
2. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์ และสภุาวดี พฤกษาพิทักษ์. (2561). ระบบสมการเพลล์  และ 

 วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, ปีที ่27 ฉบับที่ 2, 32-43. 
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ กรกฎาคม 2561) 

 
 

2 226   1x y  
2 2   1y pz 

https://apps.webofknowledge.com/OutboundService.do?SID=C2NZ1kXTFnZMzPacgdA&mode=rrcAuthorRecordService&action=go&product=WOS&lang=en_US&daisIds=41544049
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ภาคผนวก ค 
ค-1 การด าเนนิการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 

 
1. กระบวนการในการจดัท า PLOs ของหลักสูตร 
  

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์กลุ่ม วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะที่จ าเป็น 
อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ high power 

high impact 
ประชุมและอภิปราย 

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

high power 
high impact 

ประชุมและอภิปราย 

ผู้ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายของหลักสูตร (แต่ยัง
ไม่สมัครเข้าเรยีน) 
ศิษย์ปัจจุบัน 
ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต 

1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2. บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ต ี

อิเล็กทรอนิกส ์(ไทยแลนด์) จ ากัด 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
4. คณะวิทยาศาสตร์ สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

6. บริษัท ฐิภูตา จ ากัด เกษตรแปรรูป 
คณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

high power 
high impact 
high impact 
high power 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
high power 
high impact 

สัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลกลุ่มนี้ 4 ราย 
 
สัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลกลุ่มนี้ 4 ราย 
สัมภาษณ์ผู้ใหข้้อมูลกลุ่มนี้ 8 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การน าวิสยัทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาพิจารณาในการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็น 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัย
และนวัตกรรม 

high power การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

 

PLOs  ของหลักสูตร  คือ 
PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตรท์ี่ซับซ้อนได้ 
PLO2 สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตรใ์นระดับเบื้องต้นได้ 
PLO3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนไดอ้ย่างเช่ียวชาญ 
PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง 
PLO5 น าเสนอผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน 
PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้
PLO7  แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พนัธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

วิสัยทัศน ์        
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม        
ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ        
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ        
มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียนภายในปี พ.ศ. 2570        
พันธกิจ        
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล        

พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

       

พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

       

Stakeholder Need 1 (SH1) : อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร ์       

1) ท างานวิจัยเป็น       

2) มี Logical Thinking       

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ       

Stakeholder Need 2 (SH2) : คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

       

1) ท างานวิจัยเป็น        
2) มี Logical Thinking และ Systematic Thinking        
3) สามารถเรียนรู้และท างานได้หลากหลาย        
4) สามารถถ่ายทอดความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได ้        
5) สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควร        
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
Stakeholder Need 3 (SH3) : ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน)        

1) ผลิตงานวิจัยได้        
2) ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา        

Stakeholder Need 4 (SH4) : ศิษย์ปัจจุบัน        
1) ผลิตงานวิจัยได้        
2) ประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษา        

Stakeholder Need 5 (SH5) : ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต        
  1 : อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์        

1) ท างานวิจัยเป็น        
2) มี Logical Thinking        
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ        

  2 : บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ต ีอิเล็กทรอนิกส ์(ไทยแลนด์) จ ากัด        
1) มีความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได ้        
2) ควรแสวงหาความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการก าลังคนทางด้านนี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์

หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
       

3) สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชั้นดีและดีมาก        
4) ปฏิบัติตามกฏวินัย ท างานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการท างาน        

  3 : คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์        
1) มีความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได ้        
2) รับผิดชอบ และท างานร่วมกับผู้อื่นได ้        

  4 : คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง        
1) สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในการศึกษาต่อปริญญาเอกได ้        
2) ต้องมีความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์อย่างดีมาก เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมสมัยใหม ่        

  5 : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช        



 
 

83 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
1) สามารถสอนนกัศึกษาระดับปริญญาตรีได้        
2) พัฒนาทักษะ soft skills         

  6 : บริษัท ฐิภูตา จ ากัด เกษตรแปรรูป        
1) นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ จะมี competency ด้าน ICT        
2) ต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้าน Programming, Social Platform, Cybersecurity, Network, Mobile 

Apps และ IoT 
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3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร 
 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา 

คุณลักษณะพืน้ฐาน คุณลักษณะ
ทางสังคม 

คุณลักษณะทาง
วิชาการ/วิชาชีพ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 
PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้          
PLO2 สามารถท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในระดับเบื้องต้นได้          
PLO3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซบัซ้อนได้อย่าง
เชี่ยวชาญ 

  
 

 
 

    

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคน้ข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง          
PLO5 น าเสนอผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน          
PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได ้          
PLO7 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีจรรยาบรรณทางวิชาการและความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม          
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO1 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่
ซับซ้อนได ้

K1 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 
K2 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
K3 พีชคณิตนามธรรม  
K4 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 
K5 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 
K6 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 
K7 กึ่งกรุปวิภัชนัย 
K8 ทฤษฎีรหัส 
K9 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 
K10 การวิเคราะห์เชิงจริง 
K11 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
K12 ทอพอโลยีทั่วไป 
K13 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
K14 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 
K15 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้
K16 เมทริกซ์ลีกรุป 
K17 ทฤษฎีเวฟเล็ต 
K18 การค านวณแบบยืดหยุ่น 
K19 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพ

ทั่วไป 
K20 สมการเชิงอนุพันธ ์
K21 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
K22 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 
K23 การวิ เคราะห์ เชิงตัวเลขและการ

ประยุกต์ 

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร ์
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดอย่าง
มีตรรกะและเป็นระบบ 
A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล 
S3 ทักษะการค านวณ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K24 คณิตศาสตร์การเงิน 
K25 ปัญหาผกผัน 
K26 ก าหนดการเชิงเส้น 
K27 ระบบหาปริพันธ์ได้ 
K28 ทฤษฎีกราฟ 
K29 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 

PLO2 ส า ม า ร ถ ท า ง า น วิ จั ย ท า ง
คณิตศาสตรใ์นระดับเบื้องต้นได้ 

K1 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 
K2 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
K3 พีชคณิตนามธรรม  
K4 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 
K5 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 
K6 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 
K7 กึ่งกรุปวิภัชนัย 
K8 ทฤษฎีรหัส 
K9 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 
K10 การวิเคราะห์เชิงจริง 
K11 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
K12 ทอพอโลยีทั่วไป 
K13 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
K14 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 
K15 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้
K16 เมทริกซ์ลีกรุป 
K17 ทฤษฎีเวฟเล็ต 
K18 การค านวณแบบยืดหยุ่น 
K19 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพ

ทั่วไป 

A1 ตระหนักถึงความส าคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร ์
A2 ตระหนักถึงความส าคัญของการคิดอย่าง
มีตรรกะและเป็นระบบ 
A3 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการ  
A4 ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยทาง
คณิตศาสตร ์
A5 เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์ความรู้
แขนงต่าง ๆ ในทางคณิตศาสตร ์

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S3 ทักษะการค านวณ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K20 สมการเชิงอนุพันธ ์
K21 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
K22 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 
K23 การวิ เคราะห์ เชิงตัวเลขและการ

ประยุกต์ 
K24 คณิตศาสตร์การเงิน 
K25 ปัญหาผกผัน 
K26 ก าหนดการเชิงเส้น 
K27 ระบบหาปริพันธ์ได้ 
K28 ทฤษฎีกราฟ 
K29 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 

PLO3 ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม ส า เ ร็ จ รู ป ท า ง
คณิตศาสตร์ เพื่อช่วยแก้ ไขปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้อย่างเช่ียวชาญ 

K30 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร ์
K31 หลักการเขียนโปรแกรม 

A6 ตระหนักถึงประโยชน์ของโปรแกรมทาง
คณิตศาสตร ์
A7 ตระหนักถึงความแตกต่างของโปรแกรม
ทางคณิตศาสตร์แต่ละชนิดและการเลือกใช้
ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหา 

S1 คิดอย่างเป็นระบบ 
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล  
S3 ทักษะการค านวณ 
S4  ทั กษะการใช้คอมพิ ว เตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

PLO4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูลทางวิชาการ และแสวงหา
ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง 

K32 หลักการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล
ทางวิชาการที่เชื่อถือได ้
K33 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

A8 ตระหนักถึงความส าคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
A9 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้ข้อมูล
ที่ถูกต้อง 

S4  ทั กษะการใช้คอมพิ ว เตอร์และ
โปรแกรมส าเร็จรูป 
S5 ทักษะการใช้งานสื่อสารสนเทศ 
S6 ทักษะการสืบค้น 

PLO5 น าเสนอผลงานทางวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ทั้งโดยวาจาและการเขียน 

K34 หลักการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
K35 หลักการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
K36 หลักการเขียนบทความทางวิชาการ 
K37 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 
K38 หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ 

A10 ตระหนักถึงความส าคัญของการใช้
ภาษาในการสื่อสารและการน าเสนอได้อย่าง
ถูกต้องและตรงความหมาย 
A11 ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่
ความรู้หรือผลงานทางวชิาการที่ถูกต้อง 

S5 ทักษะการเลือกใช้สื่อสารสนเทศ 
S7 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด 
S8 ทักษะการใช้ภาษาในการเขียน
บทความ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K39 โปรแกรมการพิมพ์ทางคณิตศาสตร ์ S9 ทักษะการใช้โปรแกรมการพิมพ์ทาง
คณิตศาสตร ์
 

PLO6 ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์ได ้

K1 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 
K2 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
K3 พีชคณิตนามธรรม  
K4 ทฤษฎจี านวนเชิงวิเคราะห์ 
K5 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 
K6 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 
K7 กึ่งกรุปวิภัชนัย 
K8 ทฤษฎีรหัส 
K9 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 
K10 การวิเคราะห์เชิงจริง 
K11 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
K12 ทอพอโลยีทั่วไป 
K13 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
K14 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 
K15 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได ้
K16 เมทริกซ์ลีกรุป 
K17 ทฤษฎเีวฟเล็ต 
K18 การค านวณแบบยืดหยุ่น 
K19 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพ

ทั่วไป 
K20 สมการเชิงอนุพันธ ์
K21 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
K22 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 

A12 ตระหนักถึงความส าคัญในการถ่ายทอด
ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้อง  
 

S7 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K23 การวิ เคราะห์ เชิงตัวเลขและการ
ประยุกต์ 

K24 คณิตศาสตร์การเงิน 
K25 ปัญหาผกผัน 
K26 ก าหนดการเชิงเส้น 
K27 ระบบหาปริพันธ์ได้ 
K28 ทฤษฎีกราฟ 
K29 คณิตศาสตรเ์ชิงการจัด 

PLO7 แ ส ด ง อ อ ก ถึ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ มี
จรรยาบรรณทางวิ ชาการและความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม 

K38 หลักจรรยาบรรณทางวิชาการ A13 มีทัศนคติรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
A14 ตระหนักถึงความส าคัญในการปฏิบัติ
ตามระเบียบวินัยขององค์กร 
A15 ตระหนักถึงความส าคัญของการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

S10 ทักษะการปรับตัว 
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5. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
 

รายวิชา  / กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา ชือ่รายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

322-501 พีชคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6) K1, K33 A1-A3, A5 S1-S3 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 3((3)-0-6) K3 A1-A3 S1-S3 
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6) K3, K33 A1-A3, A5,  S1-S3 
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6) K3, K5 A1-A3 S1-S3 
322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6) K3, K6 A1-A3 S1-S3 
322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3((3)-0-6) K6, K7 A1-A3 S1-S3 
322-516 ทฤษฎีรหัส 3((3)-0-6) K1, K3, K8 A1-A3, A5 S1-S3 
322-517 ทฤษฎีกราฟ 3((3)-0-6) K28 A1-A3 S1-S3 
322-518 คณิตศาสตรเ์ชิงการจัด 3((3)-0-6) K29 A1-A3, A5 S1-S3 
322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง 3((3)-0-6) K10 A1-A3 S1-S3 
322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 3((3)-0-6) K1, K9 A1-A3 S1-S3 
322-533 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6) K11 A1-A3 S1-S3 
322-534 ทอพอโลยีทั่วไป 3((3)-0-6) K12 A1-A3 S1-S3 
322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6) K4, K10, K11 A1-A3 S1-S3 
322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 3((3)-0-6) K14 A1-A3 S1-S3 
322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6) K10, K15 A1-A3 S1-S3 
322-538 เมทริกซ์ลีกรุป 3((3)-0-6) K1, K10, K16 A1-A3 S1-S3 
322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3((3)-0-6) K10, K17, K30 A1-A3, A5 S1-S3 
322-551 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6) K10, K20 A1-A3 S1-S3 
322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6) K20, K21 A1-A3 S1-S3 
322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 6((5)-2-11) K22, K23, K30, K31 A1-A3, A5-A7 S1-S4 
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รายวิชา  / กลุ่มสาระ / Module 
(รหัสรายวิชา ชือ่รายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge Attitude Skill 

322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K23, K30, K31 A1-A3, A5-A7 S1-S4 
322-555 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3((3)-0-6) K1, K23, K30 A1-A3, A5 S1-S4 
322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3((3)-0-6) K13 A1-A3 S1-S3 
322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์การเงิน 9((6)-6-15) K13, K24 A1-A3, A5 S1-S3 
322-558 ปัญหาผกผัน 3((3)-0-6) K25 A1-A3 S1-S3 
322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) K2, K20, K21, K33 A1-A3 S1-S3 
322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป 3((3)-0-6) K15, K19 A1-A3, A5 S1-S3 
322-561 ก าหนดการเชิงเส้น 3((3)-0-6) K26, K33 A1-A3 S1-S3 
322-562 ระบบหาปริพันธ์ได้ 3((3)-0-6) K10, K27 A1-A3 S1-S3 
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น 3((3)-0-6) K18 A1-A3, A5-A7 S1-S4 
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6) K33 A4, A5 S1-S3 
322-591 สัมมนา 1 1(0-2-1) K32, K33, K34, K35 A4, A5, A8-A10 S5-S7 
322-592 สัมมนา 2 1(0-2-1) K32, K33, K34, K35 A4, A5, A8-A10 S5-S7 
322-593 สัมมนา 3 1(0-2-1) K32, K33, K34, K35 A4, A5, A8-A10 S5-S7 
322-594 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) K32-K39 A4, A5, A8-A15 S8-S10 
322-595 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) K32-K39 A4, A5, A8-A15 S8-S10 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะของทั้งหลักสูตร                                   36  หน่วยกิต 
รายวิชาเฉพาะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL)                             36  หน่วยกิต 
คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ 

รหัส
รายวิชา 

ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

    การฝึกงานที่เนน้ 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรอื

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

322-501 พีชคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6)          
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 3((3)-0-6)          
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6)          
322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6)          
322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6)          

322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3((3)-0-6)          

322-516 ทฤษฎีรหัส 3((3)-0-6)          

322-517 ทฤษฎีกราฟ 3((3)-0-6)          

322-518 คณิตศาสตรเ์ชิงการจัด 3((3)-0-6)          

322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง 3((3)-0-6)          

322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 3((3)-0-6)          

322-533 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6)          

322-534 ทอพอโลยีทั่วไป 3((3)-0-6)          

322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6)          

322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 3((3)-0-6)          

322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6)          

322-538 เมทริกซ์ลีกรุป 3((3)-0-6)          
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รหัส
รายวิชา 

ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

    การฝึกงานที่เนน้ 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรอื

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3((3)-0-6)          

322-551 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6)          

322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6)          

322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3((3)-0-6)          

322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการ
ประยุกต์ 

6((5)-2-11)          

322-555 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3((3)-0-6)          

322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3((3)-0-6)          

322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและ
คณิตศาสตร์การเงิน 

9((6)-6-15)          

322-558 ปัญหาผกผัน 3((3)-0-6)          

322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6)          

322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพ
ทั่วไป 

3((3)-0-6)          

322-561 ก าหนดการเชิงเส้น 3((3)-0-6)          
322-562 ระบบหาปริพันธ์ได้ 3((3)-0-6)          
322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น 3((3)-0-6)          
322-581 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6)          
322-591 สัมมนา 1 1(0-2-1)          
322-592 สัมมนา 2 1(0-2-1)          
322-593 สัมมนา 3 1(0-2-1)          
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รหัส
รายวิชา 

ชื่อรายวิชา 
จ านวน 

หน่วยกิต 

กระบวนการจดัการศึกษาเชิงบูรณาการกบัการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
การก าหนด  

 ประสบการณ์
ก่อนการศึกษา 

การเรียน
สลับกับ

การ
ท างาน 

สหกิจ
ศึกษา 

    การฝึกงานที่เนน้ 
   การเรียนรู้หรือการ 
การติดตามพฤติกรรม    
         การท างาน 

หลักสูตรร่วม
มหาวิทยาลัย

และ
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือพนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ท างานหรอื

การฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 

หลังส าเร็จการ
เรียนทฤษฎ ี

322-594 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0)          
322-595 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0)          

 

สรุปจ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 39 รายวิชา 
หมายเหต ุ    มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ  50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
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ค-3 ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรูแ้บบเชิงรุก (Active Learning)    
 จ านวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสูตร      39  รายวิชา 
   จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรกุ (Active Learning)    39  รายวิชา   คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)     0  รายวิชา   คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร                                

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)   
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี

 
ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ
เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

 
การจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

การ 
จัดการ 
เรียนรู ้

แบบทฤษฎ ี
 
 

รวม 
ร้อยละ 100 project 

based 
learning 

problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, scenario based 

social 
engage
ment (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อยละ 

322-501 พีชคณิตเชิงเส้น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-512 พีชคณิตนามธรรม 2 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-513 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-514 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-515 กึ่งกรุปวิภัชนัย 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  
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322-516 ทฤษฎีรหัส 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-517 ทฤษฎีกราฟ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-518 คณิตศาสตรเ์ชิงการจัด 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-531 การวิเคราะห์เชิงจริง 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-532 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-533 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-534 ทอพอโลยีทั่วไป 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-535 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-536 ปริพันธ์แบบเฮนสต็อก 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-537 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  
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322-538 เมทริกซ์ลีกรุป 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-539 ทฤษฎีเวฟเล็ต 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-551 สมการเชิงอนุพันธ์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-552 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-553 ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 3((3)-0-6) - 30 - กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากปัญหาจริง 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

30 - 40 100  

322-554 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ 6((5)-2-11) - 30 - กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากปัญหาจริง 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

30 - 40 100  

322-555 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-556 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-557 ชุดวิชาความน่าจะเป็นและคณิตศาสตร์
การเงิน 

9((6)-6-15) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-558 ปัญหาผกผัน 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  
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322-559 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) - 30 - กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากปัญหาจริง 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

30 - 40 100  

322-560 คณิตศาสตร์ในทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-561 ก าหนดการเชิงเส้น 3((3)-0-6) - 30 - กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากปัญหาจริง 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

30 - 40 100  

322-562 ระบบหาปริพันธ์ได้ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-563 การค านวณแบบยืดหยุ่น 3((3)-0-6) - 30 - กิจกรรมฝึกปฏิบัติจากปัญหาจริง 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

30 - 40 100  

322-581 หัวขอ้พิเศษทางคณิตศาสตร ์ 3((3)-0-6) - - - กิจกรรมฝึกปฏิบัติ 
- มอบหมายงาน 
- การแลกเปลี่ยนความคิด 

50 - 50 100  

322-591 สัมมนา 1 1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 - - 100  

322-592 สัมมนา 2 1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 - - 100  

322-593 สัมมนา 3 1(0-2-1) - - - การค้นคว้าและน าเสนอ 100 - - 100  

322-594 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 100 - - - - - 100  

322-595 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 100 - - - - - 100  
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร  
รหัส - ชุดวชิา (Module) 

(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
หน่วยกิต ค าอธิบายชุดวิชา (Module) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
ของชุดวิชา (Module) 

กิจกรรม 
การจัดการเรียนรู้ 

วิธีการวัดและประเมินผล 

322-553 
ชุดวิชาทฤษฎีการหาค่าเหมาะ
ที่สุด 
Module: Optimization 
Theory 

6((5)-2-11) แคลคูลัสหลายตัวแปร วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธีเกรเดียนต์ วิธี
นิวตัน วิธีทิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุด
เชิงคอนเวกซ์ ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการเชิงจ านวน
เต็ม การค้นหาเฉพาะที่  การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่
ต่อเนื่อง การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค การหา
ค่ า เหมาะสมที่ สุ ด แบบ เฟ้ นสุ่ ม  ก ารค านวณแบบ
วิวัฒนาการ การจ าลองการอบเหนียว 
Multivariable calculus; one- dimensional search 
methods; gradient methods; Newton’ s method; 
conjugate direction methods; quasi- Newton 
methods; convex optimization; linear 
programming; integer programming; local search; 
discrete optimization; particle swarm 
optimization; stochastic optimization; 
evolutionary computation; simulated annealing 

1. พิสูจน์ประสิทธิภาพ การลู่เข้า 
และค่าความคลาดเคลื่อนของ
ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการหาค่า
เหมาะสมที่สุดเบื้องต้นได้ 

2. เลือกใช้ระเบียบวิธี เกี่ยวกับ
การหาค่าเหมาะสมที่สุดได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3. เ ขี ย น โ ป ร แ ก ร ม ส า ห รั บ
ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสม
ที่สุดเบื้องต้นได้ 

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สืบค้นข้อมูลส าหรับน ามา
ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ
แ ก้ ปั ญ ห า จ ริ ง ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายได ้

1. บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียน ถึงที่มาและการ
น าระเบียบวิธีเชิงตัวเลขไป
ประยุกต์ใช้ 

2. ถาม-ตอบในชั้นเรียน และให้
ผู้เรียนน าเสนอความคิดหรือ
วิธีการหน้าชั้นเรียน 

3. มอบหมายงานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม ที่เน้นการแก้ปัญหาจริง 

4. การสอบวัดผลในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค 

1. สังเกตจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน 

2. สังเกตจากการถาม-ตอบ 
และการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ที่
มอบหมาย 

4. ประ เ มิ น จ า กข้ อ ส อ บ
วัดผลในชั้นเรียน ข้อสอบ
กลางภาค และข้อสอบ
ปลายภาค 

322-557 
ชุดวิชาความน่าจะเป็นและ
คณิตศาสตร์การเงิน 
Module: Probability and 
Financial Mathematics 

9((6)-6-15) ความน่าจะเป็นเชิงสัจพจน์ ทฤษฎีบทของเบย์ ตัวแปรสุ่ม
แบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มหลายตัวแปร 
ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การ
แปลง มูลค่าเงินตามเวลา เงินรายปี เงินกู้  พันธบัตร 
กระแสเงินสด พอร์ตการลงทุน การสร้างภูมิคุ้มกัน ตรา
สารอนุพันธ์ 
Axiomatic treatment of probability; Bayes 
theorem; discrete and continuous random 
variables; multivariate random variables; moment 
generating functions; function of random 
variables; transformations; time value of money; 
annuities; loans; bonds; cash flows; portfolios; 
immunization; derivatives 

1. ค านวณค่าและตัวแปรต่าง ๆ 
ที่ เกี่ ยวข้องกับความน่ าจะ
เป็นได้ 

2. ค านวณค่าต่าง ๆ ทางการเงิน
ได้ 

3. วิเคราะห์พอร์ตการลงทุนและ
สร้างภูมิคุ้มกันได้ 

4. ค านวณราคาของตราสาร
อนุพันธ์ได ้

1. บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติ
ในชั้นเรียน ถึงที่มาและการ
ค านวณค่าต่าง ๆ ทางความ
น่าจะเป็นและทางการเงิน 

2. ถาม-ตอบในชั้นเรียน และให้
ผู้เรียนน าเสนอความคิดหรือ
วิธีการหน้าชั้นเรียน 

3. มอบหมายงานเดี่ยวและงาน
กลุ่ม ที่เน้นการแก้ปัญหาจริง 

4. การสอบวัดผลในชั้นเรียน 
การสอบกลางภาค และการ
สอบปลายภาค 

1. สังเกตจากพฤติกรรมของ
ผู้เรียนในชั้นเรียน 

2. สังเกตจากการถาม-ตอบ 
และการน าเสนอหน้าชั้น
เรียน 

3. ป ร ะ เ มิ น จ า ก ง า น ที่
มอบหมาย 

4. ประ เ มิ น จ า กข้ อ ส อ บ
วัดผลในชั้นเรียน ข้อสอบ
กลางภาค และข้อสอบ
ปลายภาค 
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ภาคผนวก ง 
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าดว้ยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 
 

(ส านา) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศกึษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
--------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ อาศัย
อ านาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ โดยมติสภา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑  ข้อบังคับนีเ้รียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓” 
 ข้อ ๒   ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓   ในข้อบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “อธิการบดี”   หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “บัณฑิตวิทยาลัย”   หมายความว่า  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณะ”   หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน ส านัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัย
ที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 “ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “คณบดี”  ให้หมายความรวมถึง ผู้อ านวยการสถาบัน ส านัก หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
 “คณะกรรมการประจ าคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจ าส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
 “สาขาวิชา”  หมายความว่า  สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
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 “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่า  หน่วยกติที่นกัศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตรสาขาวชิานั้น 
  “คลังหน่วยกิต”  หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตส าหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวชิาต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  “ผูร้่วมเรียน” หมายความว่า  ผู้มีความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่เทียบเท่า รวมทั้ง
อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคณุวุฒิ ซึ่งไดข้ึ้นทะเบียนเรียนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
  “ผู้เรียน” หมายความว่า  บุคคลทั่วไปที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลกัสูตรระยะสั้น หรือระบบ
การศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด  

 
 

หมวด  ๒ 
การรับบคุคลเข้าศึกษา 

 
 ข้อ ๕  ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
   (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรื อเทียบเท่า ตามที่
หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด 
และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด  
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรก าหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอกต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถ
และศักยภาพเพียงพอที่จะท าวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
ก าหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๖  การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา 
 ข้อ ๗  การรับเข้าศึกษา ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   จ านวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 
  (๒)   คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือกผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๓)   คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะรายดังนี้ 
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   ก.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะรายวิชาอย่าง
เดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และสอบให้ได้แต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ หรือ 
   ข.   ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการท าวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรกจะต้องมี
ความก้าวหน้าในการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจ านวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน หรือ 
   ค.   เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาหรือวิจัย โดยไม่
รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ 
  (๕)   บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
  (๖)   กรณีผู้สมัครก าลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้น าหลักฐานมาแสดงว่า
ส าเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
 ข้อ ๘  การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 

หมวด  ๓ 
ระบบการจัดการศึกษา 

 
ส่วนที่ ๑ 

รูปแบบการศึกษา 
------------------- 

 
 ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ 
  (๑)   การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย  วิธีการศึกษา หลักสูตร  ระยะเวลาของการศกึษา  
การวัดและการประเมินผล  ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
  (๒)   การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพ ความ
พร้อมและโอกาส  โดยศึกษาจากบุคคล  ประสบการณ์  สังคม  สภาพแวดล้อม  สื่อ  หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ ส าหรับการ
ด าเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับบัณฑิตศึกษา 
ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนด
ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่ก ารศึกษาในระบบ และ
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  ส าหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๐  การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๑  การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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 ข้อ ๑๒  การศึกษาสองประกาศนียบัตรหรือสองปริญญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบการศึกษา 
------------------ 

 
 ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
  (๒)  ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษาในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง  
  บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาในหลักสูตรที่มี
กระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้ 
  (๑)   การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลาการศึกษาไม่
น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์ 
  (๒)   การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์  
 ข.   ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสามภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์ 
 ค.   ระบบจตุรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่งออกเป็นสี่ภาคการศึกษาปกติ แต่ละภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์ 
 ง.   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
                      การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจ าเป็นของแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้ การจัดการ
ศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปดสัปดาห์  
  

ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต ส าหรับแต่ละรายวิชาให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑)   ระบบตลอดปีการศึกษา 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเท่ากับ
หนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีค่าเทา่กับ
หนึ่งหน่วยกิต 
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 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มีคา่
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
  ฉ.   หนึ่งหน่วยกิตระบบตลอดปีการศึกษาเทียบได้กับสองหน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ สามสิบ/สิบ
สองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 

(๒)   ระบบทวิภาค  
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน หรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 

(๓)   ระบบไตรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสีช่ั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ฉ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ช.   หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่ หน่วยกิตระ
บบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค 

(๔)   ระบบจตุรภาค 
 ก.   รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ข.   รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
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 ค.   การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้
มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 ง.   การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
 จ.   วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต 
   ฉ   หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง หน่วยกิตระ
บบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค 
  (๕)   ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ส าหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 
 
ข้อ ๑๖  การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้ 

(๑)   การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)  หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดยก าหนด
จ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ ส าหรับระบบทวิภาค 
  (๒)   การจัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตรโดย
ก าหนดจ านวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติส าหรับระบบทวิภาค  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
ประจ าคณะ 
  (๓)   การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 

  ส่วนที่ ๓ 
หลักสูตร 
----------- 

 
ข้อ ๑๗    หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือหลายแบบได้ 

ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้  
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญใน
สาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง 
  (๒)   หลักสูตรปริญญาโท เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าชั้นปริญญาตรีและประกาศนียบัตรบัณฑิต  
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
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ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม 
  (๓)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตร หกปี หรือ ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้น
การพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดี
ยิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง  
  (๔)   หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสงู 
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มี
ความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้
อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้าง
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก 

ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสีห่น่วยกิต 

(๒)   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต โดยแบ่ง
การศึกษาเป็นสองแผน คือ 

แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การท าวิจัย โดยการท าวิทยานิพนธ์
สร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสัดส่วนหน่วยกิตของวิทยานิพนธ์และหน่วยกิตของการศึกษารายวิชา ดังนี้ 

แผน ก ๑  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตรอาจ
ก าหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้  โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 
    แผน ก ๒  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อก าหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขาวิชาชีพก าหนด
    

แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสารนิพนธ์เชิงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการท าสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม หน่วยกิต และไม่เกิน หกหน่วย
กิต  

ทั้งนี้  หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย 
(๓)   หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ

ชั้นสูง คือ 
   แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หลักสูตรอาจก าหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
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    แบบ ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สี่สิบแปดหน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกวา่ 
เจ็ดสิบสองหน่วยกิต 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
   แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด
ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
    แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสีห่น่วยกิต 
   ทั้งนี้  วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
 
 ข้อ ๒๐  ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้ 
  (๑)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) 
 ก.   ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา 
 ข.   ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา 
 ค.   ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา 
  (๒)   หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มีระยะเวลา
การศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๑   ให้หลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ทั้งนี้ให้ทุก
หลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพื่อน าข้อมูลที่
ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุกรอบห้าปี 
  การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้
ด าเนินการโดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 ข้อ ๒๒  การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการดังนี้  
  (๑)   ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา
หรือตามที่คณะก าหนด 
  (๒)   ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งนี้
อาจมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม  โดยประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสามปี แต่จะด ารงต าแหน่งเกินสองวาระติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศ
มหาวิทยาลัย   
  (๓)   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้ 
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   ก.  บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
   ข.  ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) 
   ค.   ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 
  ง.   ติดตามรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้ค าแนะน าเพื่อการพัฒนา 

คณะอาจก าหนดให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เช่น คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจ าคณะ ที่มีจ านวนตามความเหมาะสม ท าหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรในคณะ 
 
 
  ส่วนที ่๔ 
  อาจารย ์
 ------------ 
 ข้อ ๒๓ จ านวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา  
รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

  หมวด  ๔ 
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน 

 
ส่วนที่ ๑  

การประเมินผลการศึกษา 
-------------------------------------- 

  
 ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ด าเนินการดังนี้ 
 (๑)   รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย และค่าระดับ
คะแนน ดังต่อไปนี้  
 

ระดับคะแนน          ความหมาย ค่าระดับคะแนน 
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 

A ดีเยี่ยม  (Excellent) ๔.๐ 

 B+ ดีมาก   (Very Good) ๓.๕ 

B ดี   (Good) ๓.๐ 
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 C+ พอใช ้ (Fairly Good)   ๒.๕ 

C ปานกลาง  (Fair) ๒.๐ 

 D+ อ่อน  (Poor)  ๑.๕ 

D อ่อนมาก   (Very Poor) ๑.๐ 

E ตก   (Fail) ๐.๐ 
 
(๒)   การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้ 

  สัญลักษณ์ ความหมาย 
S ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้ส าหรับรายวิชาที่

ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนน หรือรายวิชาปรับพื้นฐาน 
หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์  

U ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้ส าหรับ
รายวิชาที่ก าหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชาปรับ
พื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์   

X ผลการเรียนหรือการสอบอยู่ในระดับคะแนนดีเด่น (Excellent) ใช้ส าหรับ
รายวิชาวิทยานิพนธ์  หรือสารนิพนธ์   

I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่ครบ
ภายในเวลาที่ก าหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการจะต้องมี
การแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้
เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที 

P การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่ (In  progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ 

N การเรียน หรือการวิจัย หรือการท าวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมีความ
ต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress) ในกรณีได้
สัญลักษณ์ N  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ าในหน่วยกิตที่ได้สัญลักษณ์ N 

W การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ  (Withdrawn with permission) 
 
 ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ด าเนินการดังนี ้
 (๑)   ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจ านวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น ให้นับหน่วย
กิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C  หรือสัญลักษณ์  
S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรก าหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรยีนโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และจะต้องได้สัญลักษณ์  S  
  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจ านวนหน่วยกิต ของรายวิชา
นั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด ในกรณีที่จ าเป็นต้อง
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เรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต 
   ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา 
 
 (๒)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียน
เรียน โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 ก.   หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนที่ได้จากการ
ประเมินผลรายวิชานั้น 
 ข.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษาในภาค
การศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ค.   ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน และ
ในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  
 ง.   ระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณเป็นค่าที่มีเลข
ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ ๓ 
 จ.   ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้รอ
การค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่าสัญลักษณ์  I จะเปลี่ยนเป็นอย่าง
อื่น 
 ข้อ ๒๖  นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ด าเนินการและพิจารณาโทษทาง
วิ นั ยนั กศึ กษา  ตามข้ อบั ง คั บมหาวิ ทยาลั ยส งขลานคริ นทร์  ว่ า ด้ ว ยการศึ กษา ชั้ นปริญญาตรี  และข้ อบั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
การลงทะเบียนเรียน 
------------------------ 

 
 ข้อ ๒๗  การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้  

(๑)   แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ 
   ก.   การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit) 
   ข.   การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
  (๒)   รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี 
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  (๓)   จ านวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่
ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ
ระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตทั้งแบบนับหน่วยกิต (Credit) 
และไม่นับหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และการลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
  (๔)   ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่
น้อยกว่า หกหน่วยกิต 
             (๕)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่ระดับคะแนน 
B ขึ้นไปแล้วมิได้  
  (๖)   นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้เมื่อมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว 
             (๗)   การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายในภาคการศึกษา
ที่สอบวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์เพิ่มให้ครบหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นก าหนดการ
เพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบวิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น 
  (๘)   กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรก าหนดแล้ว และอยู่ระหว่างการท าวิจัย
เพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๒๘  การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามข้อ ๒๗
(๗) และจะกระท าได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 ข้อ ๒๙ นักศึกษาอาจขอเปลี่ยนแผนการศึกษาได้โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาใน
หลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา 
 ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 
  (๒)   การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ ๓๑ การสอบระดับบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการสอบระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดจนการท าวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

 
 

หมวด  ๕ 
สถานภาพการศึกษา 

 
 ข้อ ๓๒  การลาป่วยหรอืลากิจ ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๓   นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
  (๑)   เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์ 
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  (๒)   สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ข้อ ๓๔  นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
แจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ 
  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการยกเลิกการ
ลงทะเบียนเรียน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
 ข้อ ๓๕ การลาพักการศึกษา ให้ลาพักได้ไม่เกินสองภาคการศึกษาปกติ และการนับเวลาการลาพักการศึกษาให้นับ
รวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามก าหนดใน ข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๖  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ลาพักและช าระค่าธรรมเนียมตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด ยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว 
 ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา  
  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้
ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ 
 ข้อ ๓๘  นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นค าร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด โดยผ่านการ
พิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๓๙  การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖ 
 ข้อ ๔๐  นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ 
  (๑)   ตาย 
  (๒)   ได้รับอนุมัติให้ลาออก 
  (๓)   ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
  (๔)   ไม่มาลงทะเบียนเรียนรายวิชา หรือไม่รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา หรือไม่ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
  (๕)   ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา 
  (๖)   ลงทะเบียนเรียนได้จ านวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์และสาร
นิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๒.๗๕ 
  (๗)   ใช้เวลาในการศึกษาตามที่ก าหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือได้ระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า ๓.๐๐ 
 (๘)   ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดังนี้ 
 ก.   ระบบทวิภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายใน สีภ่าคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
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 ๑)  ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา 
 ข.   ระบบไตรภาค 
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑ 
 ๑)  ภายในหกภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒ 
 ๑)  ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ 
 ๑)  ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเตม็เวลา  
 ๒)  ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒ 
 ๑)  ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา  
 ๒)  ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  
 (๙)    สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน 
  (๑๐)  ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
  (๑๑)  ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน เว้นแต่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละไม่เกินหนึ่ง 
เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่ก าหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 (๑๒)  บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 (๑๓)  ได้รับการอนุมัติปริญญา 
 ข้อ ๔๑  การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษา 
และการขอคืนสถานภาพของนักศึกษา ให้ด าเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
ปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
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หมวด ๖ 
การส าเร็จการศึกษา 

 
 ข้อ ๔๒   นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หลักสูตรปริญญาโท
และหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้ 
 (๑)   หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ และมี
จ านวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐  
 (๒)   หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตาม
เงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  
 (๓)   หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ มีคุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
  (๔)   ช าระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  (๕)   ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรก าหนด ทั้งนี้เงื่อนไขที่
คณะหรือหลักสูตรก าหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้ส าเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๔๓ วันส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ ๔๔  การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ด าเนินการ ดงันี้ 
 (๑)   นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอรับ
ปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 (๒)   นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 ก.   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒ 
 ข.   ไม่มีหนี้สินหรือค้างช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใดกับบัณฑิต
วิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย 
 ค.   ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา 
 (๓)   การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและต่างประเทศให้
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๔๕  ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้น าประกาศ ค าสั่ง และ
หลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ 
 
 
         ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 (ลงชื่อ) จรัส สวุรรณเวลา 
 (ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา) 
 นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
ส าเนาถูกต้อง 
  
          ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ์ 
(นางบุษบา  บุญเสริมสุขเจริญ)       บุษบา/ ทาน 
หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย  

 



 

116 
 

 
ง-2 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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