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สาขาวิทยาศาสตร์การคํานวณ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1.1 รหัสหลักสูตร : 25590101102109
1.2 ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5 หลักสูตรปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
5 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
5 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับหน่วยงานและ/หรือสถาบันอื่น
5 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
5 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
5 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กําหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 (เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564)
ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559
เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
ในคราวประชุมครั้งที่ 21 (2/2564)
เมื่อวันที่....... 19............ เดือน......กุมภาพันธ์.........พ.ศ..... 2564..................
419(2 2564)
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ........……../.........……..
20
มีนาคม
2564
เมื่อวันที่...................
เดือน.............................
พ.ศ.......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
(1) ครู อาจารย์
(2) นักวิชาการ นักการศึกษา
(3) อาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน วิจัย และพัฒนา
(4) อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่งทาง
วิชาการ

ชื่อ - สกุล

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ

1

รองศาสตราจารย์ นางสาวสุภาวดี
พฤกษาพิทักษ์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ปีที่สาํ เร็จ
การศึกษา
2552
2547
2546

2

รองศาสตราจารย์ นายวรายุ
บุญปกครอง

ปริญญาเอก

2551

Ph.D.

Mathematics

ปริญญาโท

2547

M.Sc.

Mathematics

ปริญญาตรี

2545

วท.บ.

คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2560
2555
2552

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Mathematics
Mathematics
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ที่

3

อาจารย์

นายภานุพงศ์
วิจิตรคุณากร

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

Mathematics
Mathematics
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

University of Illinois, U.S.A.
University of Illinois, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
National University of Singapore,
Singapore
National University of Singapore,
Singapore
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Illinois, U.S.A.
University of Illinois, U.S.A.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
5 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์

5

6

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
5 ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
5 ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถ
แก้ปัญหาและนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์สาขาอื่น ๆ หรือบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขา
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์และศิลป์ในการ
ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือผู้อื่นและรับใช้สังคม
1.2 ความสําคัญ/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 คณิตศาสตร์มีส่วนสําคัญที่ทําให้พัฒนาการในสาขาวิชาอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์สัมฤทธิผล
และในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราพบว่าคณิตศาสตร์ได้เข้าไปมีบทบาทใน
แวดวงวิชาการเกือบทุกสาขา ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นแต่รวมถึงเศรษฐศาสตร์
การศึกษา การเกษตร การบริหาร ตลอดจนศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น พีชคณิต
แบบบูล (Boolean algebra) ซึ่ง เป็นสาขาวิชาหนึ่งในวิชาคณิตศาสตร์ซึ่งศึกษาหลักการทั่วไปของวิชา
ตรรกศาสตร์โดยใช้ตัวแปรและการดําเนินการทวิภาคที่นิยามโดยใช้คําว่า “และ” กับ “หรือ” ใช้สัญลักษณ์ ˄
กับ ˅ ตามลําดับ ในปีค.ศ. 1937 Claude Shannon ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าพฤติกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นใน
วงจรไฟฟ้าสมมูลกับหลักการของพีชคณิตแบบบูล ต่อมาจึงได้มีการนําความรู้จากวิชานี้ไปประยุกต์ใช้ใน
วิศวกรรมไฟฟ้าอย่างกว้างขวาง โดยช่วยให้การออกแบบวงจรไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อจากนั้นการนํา
วิชานี้ไปต่อยอดเพื่อสร้างเป็นคอมพิวเตอร์ (computer) ได้ทําให้มนุษยชาติเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงโลก
ใบนี้ไปตลอดกาล สําหรับโลกในยุคปัจจุบันที่คอมพิวเตอร์กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของมนุษย์
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานสําหรับผู้ที่ศึกษาวิชาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทุกคน ตัวอย่าง
ดั ง กล่ า วเป็ น เพี ย งหนึ่ ง ในหลาย ๆ ตั ว อย่ า งที่ มี ก ารนํ า คณิ ต ศาสตร์ บ ริ สุ ท ธิ์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ จ ริ ง จะเห็ น ว่ า
คณิตศาสตร์มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศและการพัฒนาเศรษฐกิจ
สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่เปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใน
ปัจจุบันมีอยู่ 11 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบั ง และมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ จะเห็ น ได้ ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ถื อ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเพียงแห่งเดียวในภาคใต้ที่มีหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจุบันยังมี
ความขาดแคลนบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์อีกเป็นจํานวนมาก
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ปัจจุบันสาขาวิชาฯ มี ความพร้อมในด้านบุคลากรทางสาขาคณิตศาสตร์มากขึ้นทั้ งด้านปริมาณ
คุณวุฒิ และความหลากหลายของแขนงวิชา สาขาวิชาฯ มีอาจารย์ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศเป็นจํานวน 18 คน ซึ่งมีความถนัดในสาขาย่อย
ทางด้านคณิตวิเคราะห์ พีชคณิต ทฤษฎีจํานวน และการประยุกต์ และในจํานวนนี้มีผู้ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
ถึง 14 คน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ทั้งหมด 12 คน ทําให้
สาขาวิชาฯ มีความพร้อมที่จะเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
จากความสําคัญของคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึง
มีความสําคัญและจําเป็นในการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในด้านการศึกษาให้
การศึกษาทางคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนของประเทศ และตอบสนองความต้องการบัณฑิตทาง
คณิตศาสตร์ในหน่วยงานทางวิชาการและการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน เพิ่มหรือ
พัฒนาองค์ความรู้ อันเป็นแนวทางในการพั ฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยคณิตศาสตร์ของประเทศ
สามารถบูรณาการความรู้ สังเคราะห์งานเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ และเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรสาขา
คณิตศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีภูมิลําเนาในภาคใต้ ได้สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มพูน
ความรู้และพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันที่อยู่ในท้องถิ่น
1.3 วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง ที่มีคณ
ุ สมบัติดังนี้
1) มีความคิดเชิงตรรกะในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาได้ และ สามารถเรียนรู้ทักษะ และ ศาสตร์อื่นๆ
ได้ด้วยตนเองและนําสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญ เพื่อนําไปใช้ในงานที่อาจไม่
เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์โดยตรงได้
2) มีความรู้และความเข้าใจทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี และสามารถสร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางคณิตศาสตร์ได้
3) สามารถสอนในรายวิชาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษาทั่วไปและรายวิชา
เฉพาะของสาขาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี
4) สามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูดและการเขียน
5) สามารถจั ด กิ จ กรรมทางวิ ช าการ เช่ น การจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการ การจั ด การ
ฝึกอบรมต่าง ๆ ได้
2. เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และการดําเนินชีวิต มีความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
เปลีย่ นแปลง
1. ส่งเสริมการจัดการเรียน 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน 1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน
การสอนให้เป็นแบบใฝ่รู้
การสอนแบบใฝ่รู้
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้
2. พัฒ นาสารสนเทศที่ ส นั บสนุ น การเรีย นรู้
3. ผลการประเมิน ประสิ ท ธิ ภ าพ การเรี ย น
ด้วยตนเอง
การสอนแบบใฝ่รู้
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้
5. จํ า นวนรายวิ ช าที่ กํ า หนดกิ จ กรรมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
6. จํานวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่เน้น
พัฒนาการของผู้เรียน
7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
2. จัดการเรียนการสอนเป็น 1. เพิ่มพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน 1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น
2. มีการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ 100%
3. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ
3. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้ 1. จํานวนโครงการเพิ่มพูนทักษะอาจารย์
เพื่ อ ให้ บ รรลุ ม าตรฐานผล และการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า น 2. จํานวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพิ่มพูน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ทุกด้าน
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ ด้ า น
การเรียนรู้
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ 3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ในการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร
และการใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศรวมทั้ ง
ด้าน
ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
4. ความพึงพอใจของผู้ เรียนต่ อการจัด การ
2. ติ ด ตามประเมิ น ทั ก ษะอาจารย์ ใ นการ
เรียนรู้ของอาจารย์
จั ด การเรี ย นรู้ และการประเมิ น ผลการ 5. ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น นั ก ศึ ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
5 ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
และข้อกําหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ ด้วยการศึกษา
ชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
5 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
5 วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1
- เป็นผู้สําเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคณนา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 และ
- มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูส้ มัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1) ประสบการณ์ จ ากนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละโท มั ก จะมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะพื้ น ฐานด้ า น
ภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ํา อาจไม่เพียงพอสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ เนื่องจากเอกสารและ
ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
2) ผู้ที่ไม่ได้สําเร็จการศึกษามาทางคณิตศาสตร์โดยตรงอาจมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียง
พอที่จะเรียนในหลักสูตร
3) นักศึกษาไม่มีความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณของการทําวิจัย
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1) ให้ นักศึกษาที่ มี พื้นฐานด้ านภาษาอั งกฤษค่ อนข้างต่ําลงทะเบียนเรียนรายวิ ชาภาษาอั งกฤษที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน
2) จัดอบรมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จําเป็นในภาคฤดูร้อนก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร เพื่อเพิม่ เติม
ความรู้ให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้ไม่เพียงพอ และเพื่อปรับพื้นฐานสําหรับนักศึกษาอื่น
3) จัดการอบรมในเรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของการทําวิจัยให้แก่นักศึกษาในช่วงของการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
จํานวนที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2564
5
5
-

จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2565
2566
2567
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5
-

2568
5
5
5
15
5
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2.7 ระบบจัดการศึกษา
5 แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
5 แบบ 1.1
- วิทยานิพนธ์
3.1.3 รายวิชา/ชุดวิชา (Module)
3.1.3.1 รายวิชา
322-681
322-682
322-691
322-692
322-693
322-694
322-695

48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

การฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice Under Supervision I)
การฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice Under Supervision II)
สัมมนา 1
(Seminar I)
สัมมนา 2
(Seminar II)
สัมมนา 3
(Seminar III)
สัมมนา 4
(Seminar IV)
วิทยานิพนธ์
(Thesis)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
48(0-144-0)

หมายเหตุ
1) นักศึกษาในหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 322-691 สัมมนา 1
รายวิชา 322-692 สัมมนา 2, รายวิชา 322-693 สัมมนา 3, รายวิชา 322-694
สัมมนา 4, รายวิชา 322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ 322-682 การฝึกปฏิบัติการ
สอน 2 โดยไม่นับหน่วยกิต
2) นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนโดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต
3) นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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3.1.3.2 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยรหัสตัวเลข 6 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลข 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสภาควิชา/สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง รายวิชาสําหรับบัณฑิตศึกษากําหนด
เป็นเลข 5 และเลข 6
ตัวเลขหลักสิบ หมายถึง ประเภทของรายวิชา โดยที่
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาพื้นฐาน
เลข 1-3 หมายถึง กลุ่มวิชาเชิงทฤษฎี
เลข 4-7 หมายถึง กลุ่มวิชาเชิงประยุกต์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติ และ หัวข้อพิเศษ
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา และ วิทยานิพนธ์
ตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลําดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
3.1.3.3 ความหมายของจํานวนหน่วยกิต เช่น 3(2-3-4) มีความหมายดังต่อไปนี้
ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จํานวนหน่วยกิตรวม
ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์
ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
3.1.4

หมวดวิชา
พีชคณิต
(Algebra)

การสอบวัดความรู้ (Qualifying Examination) นักศึกษาทุกคนต้องสอบข้อสอบวัด
ความรู้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา โดย
หลักสูตรจัดให้มีการสอบตามที่นักศึกษาร้องขอและลงลายมือชื่อไว้เมื่อเปิดภาคการศึกษา
โดยรายละเอียดการสอบเป็นดังนี้
ก. หมวดวิชา แบ่งเป็น 5 หมวด ดังนี้
รายวิชา
พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I)
กรุป กรุปแอคชัน ทฤษฎีบทซิโลว์ ริง ไอดีล อินทิกรัลโดเมน โดเมนไอดีลมุขสําคัญ
โดเมนแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟีลด์
พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II)
ฟีลด์ภาคขยาย ภาคขยายเชิงเดียว ภาคขยายเชิงพีชคณิต ภาคขยายเชิงอดิศัย ฟีลด์ปิด
เชิ ง พี ช คณิ ต การปิ ด เชิ ง พี ช คณิ ต ฟี ล ด์ ร วมราก ภาคขยายปรกติ ภาคขยายแยกกั น ได้
ภาคขยายแยกกันไม่ได้บริสุทธิ์ ภาคขยายกาลัวส์ ฟีลด์ตรึง ทฤษฎีบทหลักมูลของทฤษฎี
กาลัวส์ กรุปกาลัวส์ ภาคขยายวัฏจักร พหุนามไซโคโตมิค ฟีลด์ไซโคลโตมิค ค่าประจําและ
รอย
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การวิเคราะห์
(Analysis)

การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis)
ปริภูมิอิงระยะทาง การลู่เข้า ลําดับโคชี ความบริบูรณ์ ปริภูมิค่าประจํา ปริภูมิ
บานาค ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ตัวดําเนินการเชิงเส้นและฟังก์ชันนัลเชิงเส้นบนปริภูมิมิติจํากัด
ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต ส่วนเติมเต็มเชิงตั้งฉากและผลบวกตรง
ตัวแทนของฟังก์ชันนัลในปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทหลักมูลสําหรับปริภูมินอร์ม: ทฤษฎีบท
ฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบทแยกประเภท ทฤษฎีบทการส่งเปิด ตัวดําเนินการเชิงเส้นปิด
ทฤษฎีบทกราฟปิด
การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis)
เมเชอร์เลอเบก เมเชอร์ภายนอก เซตวัดได้และเมเชอร์เลอเบก เซตวัดไม่ได้ ฟังก์ชัน
วัดได้ ปริพันธ์เลอเบก ปริพันธ์รีมันน์ ปริพันธ์เลอเบกของฟังก์ชันมีขอบเขตและฟังก์ชันไม่
เป็นลบ ปริพันธ์เลอเบกของฟังก์ชันทั่วไป การลู่เข้าในเมเชอร์ การหาอนุพันธ์กับการหา
ปริพันธ์ การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทางเดียว ฟังก์ชันที่การแปรผันมีขอบเขต การหา
อนุพันธ์ของปริพันธ์ ความต่อเนื่องอย่างสัมบูรณ์ ฟังก์ชันคอนเวกซ์

การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis)
ฟังก์ชันวิเคราะห์ ความต่อเนื่อง การมีอนุพันธ์และการวิเคราะห์ได้ การหาปริพันธ์
ทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสสําหรับปริพันธ์ตามเส้นทาง จํานวนการหมุน สูตรปริพันธ์
โคชี ทฤษฎีบทของมอเรรา ลําดับและอนุกรม อนุกรมเทย์เลอร์ ทฤษฎีบทของลีอูวิล ล์
ทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิต ทฤษฎีบทเอกลักษณ์ ส่วนตกค้างและโพล ความเอกฐาน
ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทโมดูลัสมากที่สุด ทฤษฎีบทของโรเช
หลักการอาร์กิวเมนต์ วงศ์ปรกติ ความปรกติ ทฤษฎีบทมอนเทล ทฤษฎีบทการส่งรีมันน์
คณิตศาสตร์
สมการเชิงอนุพันธ์ (Ordinary Differential Equations)
ประยุกต์
สมการเชิงอนุพันธ์และผลเฉลย การสร้างตัวแบบด้วยสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีการเชิง
(Applied
วิเคราะห์ วิธีการเชิงตัวเลข ระนาบเฟสและผลเฉลยเชิงคุณภาพ ระบบสมการเชิงเส้นและ
Mathematics) ไม่เชิงเส้น การแปลงลาปลาซ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบพาราโบลิก ปัญหา
ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบไฮเพอร์โบลิก ปัญหาของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบ
อิลลิปติก วิธีการเชิงตัวเลขและการประมาณ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ (Numerical Analysis and Applications)
การแก้ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าของค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ วิธีการ
เชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด วิธีการผลต่างสืบเนื่อง
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ทฤษฎีจํานวน
(Number
Theory)

ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะห์ (Analytic Number Theory)
ฟังก์ชันเลขคณิต ทฤษฎีบทมูลฐานเกี่ยวกับการแจกแจงของจํานวนเฉพาะ แคแรก
เทอของกรุปจํากัดสลับที่ ทฤษฎีของดีรีเคลบนจํานวนเฉพาะในการก้าวหน้าเลขคณิต
อนุกรมดีรีเคล และผลคูณออยเลอร์
ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต (Algebraic Number Theory)
นัมเบอร์ฟีลด์ ฟีลด์กําลังสอง ฟีลด์ไซโคลโทมิค โดเมนเดเดคินด์ การแยกตัว
ประกอบของไอดีลเฉพาะในภาคขยายของฟีลด์ การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล
กรุปคลาสไอดีล กรุปหน่วย การแยกตัวประกอบของไอดีลเฉพาะในภาคขยายของกาลัวส์
ฟีลด์

คณิตศาสตร์
ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น (Introduction to Optimization Theory)
วิยุต
พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น พื้ น ฐาน แคลคู ลั ส หลายตั ว แปร วิ ธี ค้ น หาหนึ่ ง มิ ติ วิ ธี เ กรเดี ย นต์
วิธีนิวตัน วิธที ิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
(Discrete
Mathematics) ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)
กราฟ ไดกราฟ รูปต้นไม้ ข่ายงาน สภาวะเชื่อมโยงและการจับคู่ กราฟเชิงระนาบ
การระบายสีและการปก การเลเบลกราฟและการแยกกราฟ
คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics)
การแจงนับ ปัญหาค่าสุดขีดบนเซตจํากัด วิธีเชิงความน่าจะเป็น การออกแบบเชิง
การจัด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่ต่อเนื่อง
ข. นักศึกษาต้องเลือกสอบ 3 รายวิชา โดยเป็นรายวิชาที่อยู่ในหมวดวิชาเดียวกันหรือต่างหมวด
วิชากันก็ได้
ค. นักศึกษาต้องสอบได้คะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ 50% จึงจะสอบผ่าน ถ้าสอบได้คะแนน
ระหว่าง 40-49% จะได้รับโอกาสให้เข้าสอบปากเปล่า (Oral Examination) และถ้าสอบได้คะแนนน้อยกว่า
40% จะถือว่าสอบไม่ผ่าน
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3.1.5 แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
322-691 สัมมนา 1*
(Seminar I)
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
322-692 สัมมนา 2*
(Seminar II)
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
322-692 สัมมนา 3*
(Seminar III)
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1*
(Teaching Practice Under Supervision I)
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
322-692 สัมมนา 4*
(Seminar IV)
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2*
(Teaching Practice Under Supervision II)
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
*ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วยกิต

1(0-2-1)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

1(0-2-1)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

1(0-2-1)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

1(0-2-1)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
รวม

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

8(0-24-0)

หน่วยกิต

3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
322-681

การฝึกปฏิบัติการสอน 1
1(0-2-1)
(Teaching Practice Under Supervision I)
การฝึกปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่

ปรึกษา
Teaching practices in general mathematics class under supervision
322-682

การฝึกปฏิบัติการสอน 2
1(0-2-1)
(Teaching Practice Under Supervision II)
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอนในรายวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอก
คณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
Teaching practices in fundamental mathematics class for students
majoring in Mathematics under supervision
322-691

สัมมนา 1
1(0-2-1)
(Seminar I)
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ นําเสนอประกอบการอภิปราย
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a
presentation on the topic for discussion
322-692

สัมมนา 2
1(0-2-1)
(Seminar II)
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ นําเสนอประกอบการอภิปราย
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a
presentation on the topic for discussion
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322-693

สัมมนา 3
1(0-2-1)
(Seminar III)
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ นําเสนอประกอบการอภิปราย
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a
presentation on the topic for discussion
322-694

สัมมนา 4
1(0-2-1)
(Seminar IV)
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่น่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ นําเสนอประกอบการอภิปราย
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a
presentation on the topic for discussion
322-695

วิทยานิพนธ์
48(0-144-0)
(Thesis)
การศึ ก ษาค้ น คว้ า ทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ภายใต้ ก ารดู แ ลและแนะนํ า ของ
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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 เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่
1

ตําแหน่งทาง
เลขประจําตัวประชาชน
วิชาการ

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตร

รศ.

นายรณสรรพ์
ชินรัมย์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2547
2544
2540

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

3

รศ.

นายวรายุ
บุญปกครอง

ปริญญาเอก

2551

Ph.D.

ปริญญาโท

2547

M.S.

Mathematics

ปริญญาตรี

2545

วท.บ.

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2552
2547
2546

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
Mathematics
University of Illinois, U.S.A. ดูภาคผนวก
Mathematics
University of Illinois, U.S.A. หน้า 55
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

นางสาวสุภาวดี
พฤกษาพิทักษ์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2554
2550
2547

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

สาขาวิชา

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
ชื่อสถาบัน
วิชาการ
University of Illinois, U.S.A. ดูภาคผนวก
University of Illinois, U.S.A. หน้า 51

2

รศ.

นายบุญรอด
ยุทธานันท์

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ

Mathematics
Mathematics
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Mathematics

4

รศ.

ชื่อ-สกุล

ระดับ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดูภาคผนวก
หน้า 53

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

ดูภาคผนวก
หน้า 54
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ที่
5

6

7

8

ตําแหน่งทาง
เลขประจําตัวประชาชน
วิชาการ
ผศ.

ผศ.

ผศ.

ผศ.

ชื่อ-สกุล
นางสาวพิสมัย
กิตติภูมิ

นางสาว
มนทกานติ
เพชรอภิรักษ์

นางนัฐดา
จิเบ็ญจะ

นางวินิตา
ยลธรรม์ธรรม

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ

ปริญญาเอก

ปีที่สําเร็จ
การศึกษา
2552

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

Dr.rer.nat.

Mathematik

2545
2540

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

ปริญญาเอก

2557

Dr.rer.nat.

Mathematik

ปริญญาโท
ป.บัณฑิต

2552
2549

คณิตศาสตร์
วิชาชีพครู

ปริญญาตรี

2548

วท.ม.
ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ
ครู
วท.บ.

ปริญญาเอก

2550

Doctorat

Mathematiques

ปริญญาโท

2544

วท.ม.

คณิตศาสตร์

ปริญญาตรี

2542

วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต

2554
2550
2546

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิชาชีพครู

ปริญญาตรี

2545

วท.ด.
วท.ม.
ประกาศนีย
บัตรวิชาชีพ
ครู
วท.บ.

ชื่อสถาบัน
Justus-Liebig Universitaet
Giessen, Germany
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

University of DuisburgEssen, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก
หน้า 57
ดูภาคผนวก
หน้า 58

คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
Universite Montpellier II,
France
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูภาคผนวก
หน้า 59

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี

ดูภาคผนวก
หน้า 60

คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
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ที่
9

10

ตําแหน่งทาง
เลขประจําตัวประชาชน
วิชาการ

ผศ.

ผศ.

ชื่อ-สกุล

นายสมพงษ์
ฉุยสุริฉาย

นายเอธัสวัฒน์
คํามณี

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ
การศึกษา

ชื่อหลักสูตร

สาขาวิชา

ชื่อสถาบัน

ปริญญาเอก

2554

Ph.D.

Mathematics

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2546
2544

วท.ม.
วท.บ.

ปริญญาเอก

2553

Dr.rer.nat.

ปริญญาโท

2545

M.Sc.

ปริญญาตรี

2543

วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ1)
Mathematik
University of Potsdam,
Germany
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(หลักสูตรนานาชาติ)
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
University of Illinois, U.S.A.
Mathematics
Mathematics
University of Illinois, U.S.A.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ1)
University of Potsdam,
Mathematik
Germany
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์

11

อาจารย์ นายภานพุ งศ์
วิจิตรคุณากร

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2560
2555
2552

Ph.D.
M.S.
วท.บ.

12

อาจารย์ นางสาวอมรรตั น์
รัตนะ

ปริญญาเอก

2556

Dr.rer.nat.

ปริญญาโท

2546

M.Sc.

ปริญญาตรี

2544

วท.บ.

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

ภาระงานสอน
และผลงานทาง
วิชาการ
ดูภาคผนวก
หน้า 61

ดูภาคผนวก
หน้า 62

ดูภาคผนวก
หน้า 64

ดูภาคผนวก
หน้า 65
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ที่
1

2

3

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
วิชาการ

ผศ.

ชื่อ-สกุล

นายกาํ ธร
ไชยลึก

รศ. นายศราชัย
ก้องศิริวงศ์

รศ. นางอรวรรณ
ตรีภักดิ์

ระดับ
การศึกษา

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา

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

ปริญญาเอก

2550

Ph.D.

Mathematics

ปริญญาโท

2547

M.S.

Mathematics

ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2545
2543

วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปริญญาเอก

2546

Ph.D.

Mathematics

University of Illinois, U.S.A.

ปริญญาโท

2542

M.S.

Mathematics

University of Illinois, U.S.A.

ปริญญาตรี

2539

วท.บ.

คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

2551
2543
2539

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

Lancaster University, U.K.
Mathematics
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
คณิตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาระงานสอน
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา
2564 : 60 ช.ม.
2565 : 60 ช.ม.
2566 : 60 ช.ม.
2567 : 60 ช.ม.

ผลงานทาง
วิชาการ
ดู
ภาคผนวก
หน้า 66

2564 : 60 ช.ม. ดู
2565 : 60 ช.ม. ภาคผนวก
2566 : 60 ช.ม. หน้า 67
2567 : 60 ช.ม.
2564 : 60 ช.ม. ดู
2565 : 60 ช.ม. ภาคผนวก
2566 : 60 ช.ม. หน้า 68
2567 : 60 ช.ม.
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ที่
4

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน่ง
ทาง
ชื่อ-สกุล
วิชาการ
ผศ. นางสาวพริม
พลันสังเกตุ

ระดับ
การศึกษา
ปริญญาเอก
ปริญญาโท

ปริญญาตรี
5

อาจารย์ นายกิติพล
นวลทอง

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ป.บัณฑิต
ปริญญาตรี
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อาจารย์ นางเยาวลักษณ์
อาลีโบด์

ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

วุฒิการศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ
ปีที่สําเร็จ ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
การศึกษา
University of Cambridge,
Applied
2552 Ph.D.
Mathematics and
U.K.
Theoretical Physics
University of Cambridge,
2548 Certificate
U.K.
of
Advanced
Physics with
Study in
2547 Mathemati Theoretical Physics University of Manchester,
cs
U.K.
B.Sc.
2554 วท.ด.
คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
2548 วท.ม.
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545 ประกาศนีย วิชาชีพครู
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัตรวิชาชีพ
วิทยาเขตปัตตานี
2544 ครู
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วท.บ.
(เกียรตินยิ มอันดับ 1)
2550 Doctorat
Mathematiques
Universite Montpellier II,
France
2544 วท.ม.
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2540 วท.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

ภาระงานสอน
(ช.ม.)/ปี
การศึกษา
2564 : 60 ช.ม.
2565 : 60 ช.ม.
2566 : 60 ช.ม.
2567 : 60 ช.ม.

ผลงานทาง
วิชาการ
ดู
ภาคผนวก
หน้า 69

2564 : 60 ช.ม. ดู
2565 : 60 ช.ม. ภาคผนวก
2566 : 60 ช.ม. หน้า 70
2567 : 60 ช.ม.

2564 : 60 ช.ม. ดู
2565 : 60 ช.ม. ภาคผนวก
2566 : 60 ช.ม. หน้า 71
2567 : 60 ช.ม.

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ไม่มี แต่หลักสูตรอาจเชิญอาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรทั้งจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย ทัง้ จาก
ภาครัฐและเอกชน โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานและสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีคุณภาพตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรที่อยู่ในระบบการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษาให้มีศักยภาพที่สูงยิ่งขึ้น และสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ ทําให้เศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป
5.2 มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
1) ศึกษาค้นคว้าและทําวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลในการทําวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้
2) อธิ บ ายหลัก การและทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร์ สามารถคิดวิ เคราะห์ อย่างเป็ นระบบและมี เหตุ ผ ล มี
ความคิดเชิงตรรกะในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์
และสามารถแก้ปัญหาได้
3) สามารถปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร์ ใ ห้ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น หรื อ นํ า ความรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ไปบูรณาการได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์
5) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการค้นคว้า นําเสนอผลงานทางวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
6) ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 1 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3
5.4 จํานวนหน่วยกิต 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
1) ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการทําวิทยานิพนธ์ในวันปฐมนิเทศ
2) ให้นักศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ก่อนการลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์
3) ให้นักศึกษาดําเนินการขอทุนสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย
4) กําหนดให้นักศึกษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้แล้วเสร็จตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
1) นักศึกษาทุกคนต้องมีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษาที่มีการ
ลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ตลอดช่วงการทําวิทยานิพนธ์ ให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและ
กรรมการวิทยานิพนธ์ ตลอดระยะเวลาการทําวิทยานิพนธ์
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2) นักศึกษาต้องเสนอและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3) ต้องส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กําหนด
4) ข้อกําหนดอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

- มีการเรียนการสอนที่เน้นการศึกษาการ
1. มีความคิดเชิงตรรกะในทาง
พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งนักศึกษา
คณิตศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยง
จะต้องให้เหตุผลอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหา ตามหลักตรรกศาสตร์อย่างถูกต้อง และ
ได้ และ แสดงออกถึงความพร้อมที่ นักศึกษาจะซึมซับการคิดอย่างมีตรรกะ
และเป็นระบบได้
จะเรียนรู้ด้วยตนเอง

ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO1 PLO2 และ PLO3

PLO1 และ PLO2
2. มีความสามารถในการเขียนบท
- การทบทวนวรรณกรรมและการศึกษา
พิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนได้ บทความทางคณิตศาสตร์เพื่อการเรียนใน
รายวิชาสัมมนา และ รายวิชาวิทยานิพนธ์
- การเขียนเล่มวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะทําให้
นักศึกษาได้ฝึกเขียนบทพิสูจน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน
- การเขียนบทความวิจัยทางคณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งตีพิมพ์ในวารสาร
PLO1 PLO5 และ PLO6

3. มีความสามารถในการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัยได้ ทั้งใน
รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
สําหรับนักศึกษาทั่วไป และ ใน
รายวิชาเฉพาะของสาขา
คณิตศาสตร์ได้

- จัดให้มีรายวิชาการฝึกปฏิบัติการสอน ซึ่ง
นักศึกษาจะได้ร่วมสอนจริงให้กับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- จัดให้มีการสอบวัดทักษะด้านการสอนใน
ระดับมหาวิทยาลัย
- การจัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาให้
นักศึกษาได้ผึกการถ่ายทอดความรู้

4. มีความสามารถในการจัดกิจกรรม
ทางวิชาการได้ เช่น การจัดการ
ประชุมทางวิชาการ

- ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์การจัดการ PLO1 PLO4 และ PLO5
ประชุมทางวิชาการ ร่วมกับสถาบันอื่นทุกปี
โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรทําหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)
PLO1 มี ค วามคิ ด เชิ ง ตรรกะในทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดยสามารถ
เชื่ อมโยงปัญ หาจริ งให้ เป็ นปัญหาทางคณิตศาสตร์และสามารถ
แก้ปัญหาได้ และแสดงออกถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
PLO2 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนโดยการ
บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได้
PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
ที่มีคุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้
PLO4 นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูด
และการเขียน
PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทางวิชาการได้
PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน
ได้

ทักษะทั่วไป
(Generic Skill)

ทักษะเฉพาะ
(Specific Skill)

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
ผู้เรียน
ผู้ร่วมสร้างสรรค์ พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Learner)
(Co-creator)
(Active citizen)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระดับปริญญาเอก

1.

2.

3.

4.

5.

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติระดับปริญญาเอก
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะได้รับผลกระทบ
1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข
1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นําในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางาน
และสังคมที่กว้างขวางขึ้น
ความรู้
2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนํามา
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาสําคัญที่จะ
เกิดขึ้น
2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
ทักษะทางปัญญา
3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญได้อย่างสร้างสรรค์และ
พัฒนาแนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ
3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิด
ต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
3.3 สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ
4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง
4.3 มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง
และปัญหาต่างๆ
4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนํามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหาที่สําคัญและซับซ้อน
5.2 สามารถสื่อสารอย่างมี ประสิ ทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกั บกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
5.3 สามารถนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและ
วิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาเอก

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

2.2

2.3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

คุณธรรม จริยธรรม
1.1

PLO1 มี ค วามคิ ด เชิ ง ตรรกะในทางคณิ ต ศาสตร์ โ ดย
สามารถเชื่ อ มโยงปั ญ หาจริ ง ให้ เ ป็ น ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาได้ และแสดงออกถึง
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
PLO2 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อน
โดยการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ
ได้
PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้
PLO4 นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้
ทั้งการพูดและการเขียน
PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทาง
วิชาการได้
PLO6 ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี
ความซับซ้อนได้

2.1

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
การสื่อสาร และการ
ทักษะทางปัญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
3.1 3.2 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

1.2

1.3

3

3

3
3

3

3

ความรู้

3

3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอนและกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล
(แสดงความสอดคล้องระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผล โดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs)
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

PLO1 มีความคิดเชิงตรรกะในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถ
- จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนแบบ Active
เชื่อมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
Learning เช่น Problem Based Learning,
สามารถแก้ปญ
ั หาได้ และแสดงออกถึงความพร้อมที่จะ
Team Based Learning และ Thinking
เรียนรู้ด้วยตนเอง
Based Learning เป็นต้น
- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชาสัมมนา ซึ่ง
ต้องมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
สาขาต่างๆ
- จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรงในการเปลี่ยน
ปัญ หาจริ งให้เ ป็ นปั ญ หาทางคณิต ศาสตร์แ ละ
สามารถใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหา
PLO2 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนโดย - จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชาสัมมนา ซึ่ง
การบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ
ต้องมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
ได้
สาขาต่าง ๆ
- จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
- การนํ า เสนอและการแสดงความคิ ด เห็ น ใน

รายวิชาสัมมนา
- การทํางานที่ได้รับมอบหมาย

- การนํ า เสนอและการแสดงความคิ ด เห็ น ใน

รายวิชาสัมมนา
- การเขียนบทพิสูจน์ในวิทยานิพนธ์
- การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสาร
ทางคณิตศาสตร์
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ทมี่ ีคุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชาสัมมนา ซึ่ง - การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสาร

-

PLO4 นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งการ พูดและการเขียน
-

PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทาง
วิชาการได้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

ต้องมีการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ใน
สาขาต่าง ๆ
จัดบรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ตรง
การเขียนบทความวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
การเขียนบทความวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์เพื่อ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
การเข้ า ร่ ว มเสนอผลงานทางวิ ช าการในการ
ประชุมทางวิชาการ หรือ การจัดการประชุมทาง
วิชาการ

ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
- การได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ

- การเขี ย นบทความวิ จั ย เพื่ อ ตีพิ ม พ์ ใ นวารสาร
-

- ปลู ก ฝั ง ให้ นั ก ศึ ก ษาตระหนั ก ถึ ง การมี จิ ต สาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่ -

หนึ่ง
- อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา

-

ทางคณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ
การได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับนานาชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมสังเกตการนําเสนอทาง
วิชาการในการประชุมวิชาการ
สังเกตจากการทํางานร่วมกันของนักศึกษา
ประเมินจากการตรงต่อเวลาในการส่งงานตามที่
ได้รับมอบหมาย
การประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
ประเมิ นจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)
PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทมี่ ีความ
ซับซ้อนได้

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้

- จั ด ให้ มี ร ายวิ ช าฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารสอน เพื่ อ ให้ - ประเมิ น จากผลการประเมิ น ของอาจารย์ ที่

นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสอนในสถานการณ์จริง
ปรึกษาที่เข้าร่วมสังเกตการสอนในชั้นเรียน
- จัดให้มีการสอบวัดทักษะด้านการสอนในระดับ - ประเมินจากผลการประเมินของนักศึกษาที่เข้า
มหาวิทยาลัย
เรียนในรายวิชาที่ทําการฝึกปฏิบัติการสอน
- ประเมินจากผลจากทักษะของการสอนหน้าห้อง
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
z ความรับผิดชอบหลัก
{ ความรับผิดชอบรอง
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

รายวิชาและหน่วยกิต
PLO1

322-681
322-682
322-691
322-692
322-693
322-694
322-695

การฝึกปฏิบัติการสอน 1
การฝึกปฏิบัติการสอน 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
48(0-144-0)

z
z
z
z
z
z
z

PLO2

{
z
z
z
z
z

PLO3

z
z
z
z
z

PLO4

PLO5

PLO6

z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z

z
z
z
z
z
z
z
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6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรูเ้ มื่อสิ้นปีการศึกษา
ปีที่
1

-

2

3

-

รายละเอียด
ผู้ เ รี ย นสามารถสื บ ค้ น ผลงานทางวิ ช าการได้ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของอาจารย์ ที่
ปรึกษา
ผู้เรียนศึกษาจากโจทย์ปัญหาจริงและสามารถกําหนดหัวข้อของงานวิจัยได้
ผู้ เ รี ย นสามารถนํ า เสนอผลงานทางวิ ช าการที่ ศึ ก ษามาด้ ว ยวาจาเป็ น
ภาษาอังกฤษได้
ผู้เรียนเข้าใจถึงจรรยาบรรณทางวิชาการของการทํางานวิจัย
ผู้เรียนสามารถสืบค้นผลงานทางวิชาการด้วยตนเองได้
ผู้เรียนสามารถเขียนเล่มวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้
ผู้เรียนสามารถเขียนบทความทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้
ผู้เรียนสามารถนําเสนอผลงานทางวิชาการของตนเองและของผู้อื่นที่ศึกษามา
ด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษได้
ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ได้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน
ผู้เรียนสามารถสืบค้นผลงานทางวิชาการได้ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
ผู้เรียนสามารถเขียนเล่มวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์
ผู้เรียนสามารถเขียนบทความทางวิชาการเพื่อส่งตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติได้
ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนได้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการทํางาน และช่วยเหลือผู้อื่นได้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ง)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูข้ ณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
1) คณะกรรมการประจําคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา
2) ประเมินผลงานของนักศึกษา
3) ความเห็นจากอาจารย์ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
1) ภาวะการได้งานทํา
2) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่ ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
โดยมีรายละเอียดดังนี้
แบบ 1.1

1) สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มสี ิทธิ์ขอทําวิทยานิพนธ์ และ
2) เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง
จะต้องประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้าร้บฟังได้ และ
3) สําหรับวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติที่มีคณ
ุ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ ง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง
4) ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จ
การศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
5) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อกําหนดของหลักสูตร
4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น คํ า ร้ อ งเพื่ อ ขออุ ท ธรณ์ ใ นกรณี ที่ มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การสอบ ผลคะแนนและวิ ธี ก าร
ประเมินผล โดยนักศึกษาสามารถยื่นคําร้องผ่านฝ่ายทะเบียนและประมวลผลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย
ส า ม า ร ถ รั บ แ บ บ ฟ อ ร์ ม คํ า ร้ อ ง ที่ ฝ่ า ย ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ป ร ะ ม ว ล ผ ล ห รื อ ด า ว น์ โ ห ล ด จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ด์
https://reg.psu.ac.th/reg/formdownload/SN_78.pdf
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
2) อาจารย์ใหม่ทกุ คนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเตรียมการในระดับคณะ
1) อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คนต้ อ งเข้ า รั บ การปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ ร ะดั บ คณะ เพื่ อ รั บ ทราบถึ ง นโยบาย
แผนการปฏิบัติงาน (TOR) การเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ และอื่น ๆ ที่จําเป็นในการอยู่ร่วมกันใน
ระดับคณะ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย
1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
2) มหาวิทยาลัยมี โครงการพัฒนาผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงิน
ค่าใช้จ่ายรายเดือนสําหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่นําเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และทําวิจัย
การพัฒนาในระดับคณะ
1) คณะฯ และสาขาวิชาฯ ให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบความก้าวหน้าทางวิชาการ
และ/หรือนํ าเสนอผลงานในสาขาวิ ชาคณิ ตศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2) สาขาวิชาฯ มีกองทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อกระตุ้นและช่วยให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยสนับสนุนงานวิจัยที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลัก
3) คณะฯ และสาขาวิชาฯ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม

37

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และแนวทาง
การบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ.2558 ซึ่ ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพ 6 ด้าน คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การ
เรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. การกํากับมาตรฐาน
กํ า กั บ มาตรฐานหลั ก สู ต รตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1.2 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จํานวน 3 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 2 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และนําเสนอ
รับรองจากมหาวิทยาลัย และมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้ ทันสมัยอย่ างต่อเนื่อง อย่างน้ อยทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้ องมีกรรมการบริหาร
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อยู่ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลดําเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพื่อช่วยกํากับให้การ
ดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องกํากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. บัณฑิต
2.1 ผู้สําเร็จการศึกษาร้อยละ 80 สามารถสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด และได้งานทํา
ภายในระยะเวลา 1 ปี
2.2 มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
2.3 มีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปี
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3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.1.1 กําหนดคุณสมบัติผู้เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่า
ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่อาจกําหนดเกณฑ์เพิ่มเติม
3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 หลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ ให้แก่นักศึกษาทุกคน ก่อนจะมี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คําปรึกษาก่อนที่นักศึกษาจะลงทะเบียนในภาคการศึกษา
แรก นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษา
ได้ และเมื่อนักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของตนต่อไป
3.2.2 จัดกิจกรรมให้นักศึกษาตลอดหลักสูตร โดย
ชั้นปีที่ 1 มีการจัดปฐมนิเทศ แนะนําหลักสูตร วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปีที่ 1 - 3 จัดกิจกรรมให้มีการนําเสนอความก้าวหน้าในการทําวิทยานิพนธ์
3.2.3 สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านภาษาอังกฤษ
3.2.4 กําหนดระบบการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.3.1 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการสําเร็จ
การศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา
3.3.2 เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังสําเร็จ
การศึกษา
3.3.3 นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ มีการนําข้อร้องเรียนมาประชุม เพื่อจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการสํารวจ
ความพึงพอใจของการจัดการข้อร้องเรียน
4. คณาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาคณาจารย์
4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการวิชาการฯ คณะกรรมการประจําคณะฯ สภามหาวิทยาลัย
4.1.2 ระบบการบริหารอาจารย์
มีระบบอัตรากําลัง ภาระงาน ธํารงรักษาไว้ ความเสี่ยงตําแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผน
อัตรากําลังระยะเวลา 4 ปี ของจํานวนอาจารย์คงอยู่ จํานวนอาจารย์ที่เกษียณ จํานวนอาจารย์ที่
ศึกษาต่อในแต่ละปี เพื่อใช้วางแผนในการดําเนินการสรรหาอัตรากําลังของอาจารย์ในแต่ละปี
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4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์แต่ละท่านทําแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ
2) หลั ก สู ต รสนั บ สนุ น เงิ น ในการพั ฒ นาตนเองในการประชุ ม วิ ช าการ และการนํ า เสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
3) หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจําหลักสูตรวางแผนและดําเนินการพัฒนาอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน
4.2 คุณภาพคณาจารย์
4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจําหลักสูตร ผ่าน
การติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของหลักสูตรทุกปี เพื่อให้มีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นไป
ตามเกณฑ์ ข องคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการทุกปี
4.3 ผลที่เกิดกับคณาจารย์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตร และสํารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
2) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum
mapping ของแต่ละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข
3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่
ปรับปรุง
4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์
5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา
7) ส่ ง ร่ า งหลั กสู ตรจากที่ป รั บแก้ จ ากที่ ค ณะกรรมการคณะฯ แนะนํ า ต่ อ คณะกรรมการ
วิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่
8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพื่อขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการนโยบายวิชาการ
สภามหาวิ ท ยาลั ย สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และ
นวัตกรรม
9) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา SAR
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 กําหนดผู้สอน
1) หัวหน้าสาขาวิชากําหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย
หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์
2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ กําหนดไว้
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนการจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6
1) ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรทําหน้าที่จัดทํา มคอ. 3, 4, 5, 6
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ. 3, 4, 5, 6
จากนั้นนําเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง
3) ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5/6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
4) กําหนดให้มีการชี้แจง แนะนําผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วง
ต้นของการเรียน
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
1) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา กําหนดอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านการเรียน ให้
คําปรึกษาในการทํากิจกรรมต่างๆ
2) หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 ร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษา เพื่อแนะนําแนวทางในการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
1) นั ก ศึ ก ษาสามารถยื่ น คํ า ร้ อ งเพื่ อ ขออุ ท ธรณ์ ใ นกรณี ที่ มี ข้ อ สงสั ย เกี่ ย วกั บ การสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3
2) หลักสูตรมีช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนักศึกษา
3) หลักสูตรมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1) ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้
ใน มคอ.3 มคอ.4 และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ
ประจํ า คณะ จากนั้ น จั ด ส่ ง เกรดภายในเวลาที่ ฝ่ า ยทะเบี ย นและประมวลผลของ
มหาวิทยาลัยกําหนด
2) มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน
3) มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน
4) ผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการ
สอน
5) กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุมหลักสูตร
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
หลักสูตรมีห้องสมุด และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
1) ที่ประชุมหลักสูตรมีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังหลักสูตร
3) จัดสรรงบประมาณ
4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีการประชุมหลักสูตร เพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพ
กําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงานในผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
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8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ทมี่ ตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13) นักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม/กิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา/เพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึ่ง
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เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ
80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอน
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม และการตอบคําถามในชั้น
เรียน
5) ดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1) นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
2) สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน
3) รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้
ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
4) คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุง
ทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
2) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต
4) คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตร
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผูส้ อน จัดประชุม สัมมนา เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และกลยุทธ์การสอน
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
ก-2 ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดําเนินการของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ภาคผนวก ข
ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ข-2 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
ภาคผนวก ค
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WiL)
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
ที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)
ภาคผนวก ง
จ-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
จ-2 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.
2564
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ภาคผนวก ก
ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
โครงสร้างหลักสูตรมี 2 แบบ คือ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โครงสร้างหลักสูตรมีแบบเดียว คือ

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่เพียงอย่างเดียวแต่นักศึกษาอาจจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสําหรับการสอบวัด
ความรู้ (Qualifying Examination) หรือเพื่อการทําวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
- แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
- แบบ 1.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่เพียงอย่างเดียวแต่นักศึกษาอาจจะเรียนเพิ่มเติมเพื่อเตรียมตัวสําหรับการสอบวัด
ความรู้ (Qualifying Examination) หรือเพื่อการทําวิทยานิพนธ์ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
- แบบ 1.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาทีเ่ น้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง และ
ก่อให้เกิด ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์และมีการเรียนรายวิชา
เพิ่มเติมดังนี้
- แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
- แบบ 2.2 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
จะต้องทํา วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ ศึกษารายวิชาอีกไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน

หลักสูตรนี้ไม่มแี ผนการศึกษาสําหรับผู้ที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1 และแบบ 2.1
ก. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่มีคะแนนเฉลี่ย 3.25
เป็นอย่างต่ํา สําหรับแบบ 1.1 จะต้องมีผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ อย่างน้อย 3 ฉบับ และ
ข. ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่
เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษาและมีคะแนนการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ
ค. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556 และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดเกณฑ์คัดเลือกเพิ่มเติม
แบบ 1.2 และแบบ 2.2
ก. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทมี่ ีพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี
ในระดับที่เอื้อต่อการศึกษาระดับสูงไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และมีคะแนนเฉลี่ย
สําหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ดีมาก สําหรับแบบ 1.2 จะต้องมีผลงานวิจัยทาง
คณิต ศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ได้รับการยอมรับอย่างน้อย 5 ฉบับ
และ
ข. ผลการสอบความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันที่บัณฑิตวิทยาลัยรับรองและสอบมาแล้วไม่
เกิน 2 ปี ณ วันเข้าศึกษา และ
ค. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2556 และตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนดเกณฑ์คัดเลือกเพิ่มเติม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แบบ 1.1
1. เป็นผูส้ ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาการคณนา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่
น้อยกว่า 3.00 และ
2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้
ภาษาอังกฤษสําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก
และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย
การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
มีรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรทั้งสิ้น 35 รายวิชา โดยแบ่งเป็น
- หมวดวิชาบังคับ 4 รายวิชา
- หมวดวิชาเลือก 25 รายวิชา
- หมวดวิชาสัมมนา 4 รายวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)
- หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 2 รายวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
มีรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรทั้งสิ้น 7 รายวิชา คือ
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
(Teaching Practice Under Supervision I)
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
(Teaching Practice Under Supervision II)
322-691 สัมมนา 1
(Seminar I)
322-692 สัมมนา 2
(Seminar II)
322-693 สัมมนา 3
(Seminar III)
322-694 สัมมนา 4
(Seminar IV)
322-695 วิทยานิพนธ์
(Thesis)
หมายเหตุ
1. นักศึกษาในหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 322-691 สัมมนา 1, รายวิชา 322-692
สัมมนา 2, รายวิชา 322-693 สัมมนา 3 และ รายวิชา 322-694 สัมมนา 4 โดยไม่นบั หน่วยกิต
2. นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
และ/หรือ รายวิชา 322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2 ตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักได้โดยไม่นับหน่วยกิต
3. นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนโดยหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต
4. นักศึกษาในหลักสูตรสามารถเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ เมือ่ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2559)
ขาดกลยุทธ์ที่ชัดเจนในการพัฒนานักศึกษาให้จบไปเป็นดุษฎีบัณฑิตที่พร้อมใน
การเป็นอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยหลังจากสําเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่ทํางานแล้ว จําเป็นต้องลาเรียน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
- จัดให้มีรายวิชา การฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ การฝึกปฏิบัติการสอน 2 สําหรับนักศึกษาที่ไม่มี
ประสบการณ์การสอนจริง ได้ร่วมสอนในสถานการณ์จริง โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่พี่เลี้ยง
- มีการกําหนดให้นักศึกษาในหลักสูตร ได้ร่วมมือกันจัดการประชุมทางวิชาการร่วมกับนักศึกษา/
คณาจารย์จากสถาบันอื่น ซึ่งจะกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 322-694 สัมมนา 4 เพื่อทํา
ให้นักศึกษาพร้อมในการเป็นนักวิชาการที่ดี และสามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการได้หลังจากจบ
การศึกษา
มี ก ารวางแผนตารางเวลาของกิ จ กรรมทางการศึ ก ษาและกิ จ กรรมทางวิ ช าการทั้ ง หมดเพื่ อ ให้
เอื้ออํานวยต่ อกลุ่ม นักศึกษาที่ อาจจําเป็นต้องทํางานไปด้วย และ เรียนไปด้วย โดยนักศึกษาไม่
จําเป็นต้องลาเพื่อมาเรียน ซึ่งจะทําให้กลุ่มผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตร แต่ไม่สามารถลาเรียนได้
สามารถเรียนในหลักสูตรนี้ได้
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ก-2

ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิ
กับการดําเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศ.ดร.วิเชียร เลาหโกศล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

ควรให้ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คนลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช า หลั กสู ตรฯ มีค วามต้อ งการที่จ ะพัฒ นานัก ศึก ษาใน
322-681 การฝึ กปฏิ บัติการสอน 1 และ 322-682 หลักสูตรโดยมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาทุกคนให้
เป็นอาจารย์ที่ดีในอนาคต แต่เนื่องจากกลุ่มเป้าหมาย
การฝึกปฏิบัติการสอน 2
กลุ่ ม หนึ่ ง ของทางหลั ก สู ต รฯ คื อ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น
อาจารย์ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโท ที่ ทํ า การสอนอยู่ ใ นสถาบั น
การศึกษาอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น สําหรับนักศึกษากลุ่มนี้
บางคนมี ประสบการณ์ใ นด้ านการเรียนการสอนใน
ระดั บ ที่ ดี อ ยู่ แ ล้ ว จึ ง เห็ น ควรให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของ
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาในการพิ จ ารณาให้ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนในรายวิชาทั้ง 2 ตามความเหมาะสม
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

1. ชื่อและปรัชญาของหลักสูตร มีความเหมาะสมดี เป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
สาระสํ า คั ญ ในการปรั บ ปรุ ง คื อ ปรั บ ลดเหลื อ
แผนการเรียนเพียงแผนเดียว คือแบบ 1.1 ซึ่งจะ
ทํ า ให้ ห ลั ก สู ต รเน้ น การพั ฒ นาต่ อ ยอดสํ า หรั บ
ผู้เรียนที่มีพื้นที่ดีในระดับ ป. โท ยกเลิกแบบ 1.2
เพราะผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายอาจมีน้อยและพื้นฐาน
ไม่พอในการเรียนแบบนั้น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร น่าจะมีเพิ่มเติมในส่วน เป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ตาม PLO1
สํ า คั ญ คื อ การผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ทั ก ษะในการคิ ด
วิเคราะห์ที่เป็นระบบเป็นเหตุเป็นผล อาจเติมไปที่
ข้อ 1 ก็ได้ เพราะเป็นทักษะที่สําคัญในศตวรรษที่
21 ที่บัณฑิตควรมี
3. โครงสร้ า งหลั ก สู ต รและแผนการเรี ย นมี ค วาม เป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
เหมาะสมดี และเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาที่มี
พื้นฐานและความสามารถสูงที่สามารถเน้นการทํา
วิจัย วิทยานิพน์ได้ตั้งแต่เริ่มศึกษา แต่สําหรับ
นักศึกษาที่มีพื้นฐานไม่พอต่อการทําวิจัยก็สามารถ
ลงทะเบี ย นเรี ย นได้ ใ นหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ โดยไม่นับหน่วยกิต
จึงเสนอให้เปิดกระบวนวิชาใหม่ๆ ในระดับ ป. โท
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานการทํ า วิ จั ย ที่ ส ามารถแนะนํ า
นักศึกษา ป. เอก มาเรียนเพิ่มเติมได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต
4. หลักสูตรมีจุดเด่นและสร้างโอกาสสําหรับนักศึกษา เป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ ส นใจด้ า นการเรี ย นการสอนโดยให้ มี ร ายวิ ช า
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1 และ/หรือ
รายวิชา 322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2 ตาม
คําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
5. หลักสูตรควรพัฒนาอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ เป็นไปตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยหาหัวข้อแนวทางใหม่ๆที่
น่ า สนใจและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานเพื่อการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษา
ให้ตอบโจทย์องค์กร หรือ หน่วยงาน ทั้งภาครัฐ
และเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ในการทํางานหลัง
สําเร็จการศึกษาต่อไป
รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกีรยุตกุล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

ไม่มี
รศ.ดร.ธวัช ช่างผัส
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

พิจารณาการใช้คําว่า “ใช้ความรู้ในระดับที่สูงกว่า …” ตัดคําว่า “ใช้ความรู้ในระดับที่สูงกว่า ...” และคําว่า
และคําว่า “more advance than” ในคําอธิบาย “more advance than …” ออกจาก คําอธิบาย
รายวิชา สัมมนา 2 สัมมนา 3 และ สัมมนา 4
รายวิชาสัมมนา 2 สัมมนา 3 และ สัมมนา 4
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ดร.อภิวรรณ์ ดําแสงสวัสดิ์
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

1. ในหลักสูตรควรมี
• การปลูกฝังจิตสํานึกสาธารณะ มีคุณธรรม มี
ความรับผิดชอบ และเป็นผู้นําในสังคม
• การคิดอย่างมีเหตุผล
• การใช้ปัญหาเป็นหลัก (Problem Based
Learning) ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อให้
ผู้ที่จบออกมามีความสามารถในการวิเคราะห์
และสังเคราะห์
• ควรจะมี ก ารพั ฒ นาวิ ช าการให้ เ ป็ น องค์
ความรู้เชิงนวัตกรรม และนํา IOT มาใช้ให้
เกิดประโยชน์ทั้งในวงการการศึกษา การวิจัย
การเงินการธนาคาร ทางด้านเศรษฐศาสตร์
และวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี เพื่ อ เป็ น องค์
ความรู้ ใ หม่ และเป็ น แหล่ ง อ้ า งอิ ง ทาง
คณิตศาสตร์ต่อไปในอนาคต

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร
• หลักสูตรเน้นการปลูกฝังตาม PLO5
• เป็นไปตาม PLO1
• หลั ก สู ต รเน้ น การใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ในการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ผ่านทางรายวิชาสัมมนา
ซึ่งมีทั้งหมด 4 รายวิชา และนักศึกษาทุกคน
ต้องลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
• เป็นไปตาม PLO3

2. ด้านภาษาอังกฤษ เป็นปัญหาหลักของการเรียน หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนจากหลักสูตรนานาชาติเป็น

นานาชาติ ควรดู ค ะแนนของ IELTS(>=6), หลักสูตรปกติ และ เกณฑ์ด้านภาษาอังกฤษ เป็นไป
TOEFL(>=650), TOEIC(>600) มาเทียบคะแนน ตามข้ อ บั ง คั บ ฯ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ไม่ควรเอาคะแนนจากระดับปริญญาโทของแต่ละ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ นั ก ศึ ก ษาจบมา เพราะไม่ ไ ด้
มาตรฐานเดี ย วกั น ถ้ า ไม่ เ ที ย บคะแนนแล้ ว ไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ ควรมีการเรียนเพิ่มเติม หรือถ้า
คะแนนน้อยมาก ก็ไม่ควรรับ
3. ควรมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ใน หลักสูตรมีการร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นทั้งใน

ต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ อังกฤษ อเมริกา หรือ
ออสเตรเลีย ในการทําวิจัย หรือ ศึกษาดูงาน ใน
ระยะเวลาที่นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ทั้งด้านวิจัย
ด้านภาษา เพื่อได้มาตรฐานสากล
4. ควรมีการเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ

ประเทศและต่ า งประเทศ ผ่ า นทางการทํ า งานวิ จั ย
ร่วมกันของบุคลากรของหลักสูตรและบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาอื่น
หลักสูตรสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนนําเสนอผลงาน
ในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
เงินสนับสนุนให้ แต่ไม่เป็นการบังคับ เนื่องจากในบาง
เวลา อาจไม่ มี ก ารจั ด การประชุ ม ทางวิ ช าการใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับนักศึกษา
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คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

5. ควรมีการเรียนเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ในงาน เนื่องจากหลักสูตรฯ เป็นแบบ 1.1 ไม่มีรายวิชาบังคับ

คณิตศาสตร์

6. จํานวนหน่วยกิตน้อยไปหรือไม่

จึงไม่มีการสอนการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ แต่
ทางสาขาวิชามีการเปิดอบรมการใช้โปรแกรมต่างๆ
อย่างสม่ําเสมอ นักศึกษาจึงสามารถเข้าร่วมการอบรม
ที่จัดโดยสาขาวิชาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของหลักสูตร เป็นไปตามข้อบังคับฯ
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ลงวันที่
28 กันยายน 2563

รศ.ดร. เกริกชัย ทองหนู
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

คําชี้แจงของผูร้ ับผิดชอบหลักสูตร

1. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า นั ก ศึ ก ษามี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น
สําหรับการเข้าศึกษาแบบ 1.1
• ค ว ร กํ า ห น ด ค ะ แ น น ขั้ น ต่ํ า แ ล ะ
ผลงานวิจัย
• สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
สาขาอื่ น ควรระบุสาขาที่เกี่ยวข้องที่
สามารถเข้าศึกษาได้

ดําเนินการตามข้อเสนอแนะ แก้ข้อความหน้า 9 ข้อ
2.2 และ หน้ า 44 เป็ น “ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ สาขาวิ ช าที่
เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
สาขาวิชาวิทยาการคณนา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่น้อยกว่า 3.00 ”

2. เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า นั ก ศึ ก ษามี เ วลาทํ า วิ จั ย เพื่ อ หลักสูตรจะพิจารณาตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ตาม
วิทยานิพนธ์ได้เต็มที่ นักศึกษาที่ทํางานแล้วควร ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา สําหรับเงื่อนไขการ
ลาศึกษาต่อ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของต้นสังกัดเป็น
ลาเรียนจนกระทั่งสําเร็จการศึกษา
ผู้พิจารณา
3. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การศึ ก ษาเชิ ง บู ร ณาการกั บ การ
ทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
นักศึกษาควรมีหัวข้อวิจัยที่จะนําไปสู่นวัตกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

ตาม PLO2 ของหลักสูตร คือ “เขียนบทพิสูจน์ทาง
คณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นโดยการบู ร ณาการ
ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ใ นสาขาต่ า ง ๆ ได้ ” และ
PLO3 ของหลักสูตร คือ “สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการ
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย ทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ภาพ หรื อ
ผลิตนวัตกรรมได้” นักศึกษาอาจเลือกทํางานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนซึ่งจะนําไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ โดยไม่
เน้นการผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนก็ได้
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ภาคผนวก ข
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

1. รศ.ดร.บุญรอด ยุทธานันท์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
322-331 พีชคณิตนามธรรม 1
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1
322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล
322-513 ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะห์
322-514 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
1
1
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 ชินรัมย์
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (คณิตศาสตร์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-102 แคลคูลัส 2
322-104 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 2
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-515 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
322-516 กึ่งกรุปวิภัชนัย
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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. 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 เผยแพร่ ตุลาคม 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 เผยแพร่ ตุลาคม 2563)
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3. รศ.ดร.วรายุ บุญปกครอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-211 หลักคณิตศาสตร์
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์
322-521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681
322-682
322-691
322-692
322-693
322-694
322-695

การฝึกปฏิบัติการสอน 1
การฝึกปฏิบัติการสอน 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์

3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 เผยแพร่ มีนาคม 2562)
2. Boonpogkrong, V. (2017). On Non-Absolute Integrals. Thai Journal of Mathematics, 15(3),
807-818.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ ธันวาคม 2560)
3. Boonpogkrong, V., & Elvira de Lara-Tuprio (2017). Transformation and differentiation of
Henstock-Wiener integrals. SainsMalaysiana, 46(12), 2549-2554.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ ธันวาคม 2560)
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4. รศ.ดร.สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-101 แคลคูลัส 1
322-103 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 2
322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์
322-461 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1
322-512 พีชคณิตนามธรรม 2
322-514 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
1
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
1
1
18

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Alibaud, Y., Prugsapitak, S., & Aukkhosuwan, W. (2020). On the Diophantine equations
x 2 − xy − y 2 ± lx = 0, x 2 − xy − y 2 ± ly = 0 and x 2 − 3 xy + y 2 ± lx = 0 , ScienceAsia, 46, 490493.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ สิ งหาคม 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 เผยแพร่ 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 เผยแพร่ ตุลาคม 2562)
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5. ผศ.ดร.พิสมัย กิตติภูมิ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat. (Mathematik)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-103 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 1 (General Mathematics I)
322-104 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 2 (General Mathematics II)
322-173 คณิตศาสตร์หลักมูล 1 (Fundamental Mathematics I)
322-174 คณิตศาสตร์หลักมูล 2 (Fundamental Mathematics II)
322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (Fundamental Mathematics III)
322-201 คณิตศาสตร์ขนั้ สูง (Advance Mathematics)
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)
322-354 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations)
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์
322-693 วิทยานิพนธ์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Kittipoom, P., & Srirat, P. (2020). Evaluating Determinants by Jacobi’s Method and
Dodgson’s Condensation Method (1). วารสารคณิ ตศาสตร์ , 65(700), 6-21.
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ 2563)
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2. Kittipoom, P., & Srirat, P. (2020). Evaluating Determinants by Jacobi’s Method and
Dodgson’s Condensation Method (2). วารสารคณิ ตศาสตร์, 65(701), 10-29.
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ 2563)
3. Kittipoom, P. (2019). A Remark on Variation of Parameters. College Mathematics Journal,
50, 221-223.
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ พฤษภาคม 2562)
6. ผศ.ดร.มนทกานติ เพชรอภิรักษ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat (Mathematik)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
322-101 แคลคูลัส 1
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
322-102 แคลคูลัส 2
322-331 พีชคณิตนามธรรม 1
322-421 ทฤษฎีรหัส
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 เผยแพร่ ตุลาคม 2563)
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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 เผยแพร่ เมษายน 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 เผยแพร่ เมษายน 2562)
7. ผศ.ดร.นัฐดา จิเบ็ญจะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorat (Mathematiques)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-101 แคลคูลัส 1
322-102 แคลคูลัส 2
322-103 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-543 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
3
3
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. นัฐดา จิเบ็ญจะ, และพรนภา ไชยมุต. (2019). A mathematical model of Chikungunya fever
epidermic in the south of Thailand. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง, 28(2), 57-71.
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ กรกฎาคม-ธันวาคม 2562)
2. Jabjaimoh, P., Samart, K., Jansakul, N., & Jibenja, (2019). N. Optimization for Better World
University Rank. Journal of Scientometric Research, 8(1),18-20.
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ เมษายน 2562)
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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(11), 111003.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ พฤศจิกายน 2561)
8. ผศ.ดร.วินิตา ยลธรรม์ธรรม
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (คณิตศาสตร์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
322-101 แคลคูลัส 1
322-102 แคลคูลัส 2
322-104 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 2
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2
322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 เผยแพร่ กรกฎาคม 2563)
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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 เผยแพร่ กรกฎาคม 2562)
9. ผศ.ดร.สมพงษ์ ฉุยสุรฉิ าย
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-102 แคลคูลัส 2
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์
322-211 หลักคณิตศาสตร์
322-212 อสมการ
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 เผยแพร่ กันยายน 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 เผยแพร่ มกราคม 2561)
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3. สมพงษ์ ฉุยสุ ริฉาย, และมนทกานติ เพชรอภิรักษ์. (2561). Sum of Factorial Series. วารสาร
คณิ ตศาสตร์ , 63(695), 1-7.
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ สิ งหาคม 2561)
10. ผศ.ดร.เอธัสวัฒน์ คํามณี
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat. (Mathematik)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
322-252 วิธีเชิงตัวเลข
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์
322-348 อนุกรมฟูเรียร์และข้อปัญหาค่าขอบ
322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์
322-503 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
322-542 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์
322-545 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
322-547 ปัญหาผกผัน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681
322-682
322-691
322-692
322-693
322-694
322-695

การฝึกปฏิบัติการสอน 1
การฝึกปฏิบัติการสอน 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์

3
3
3
3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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(2), 685-699.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ เมษายน 2562)
2. นพดล ชูเศษ, และเอธัสวัฒน์ คํามณี (2018). การพัฒนากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดของผ้าทอลานข่อย
ตําบลลานข่อย อําเภอป่ าพะยอม จังหวัดพัทลุง. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ , 11(2), 123-133.
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ พฤศจิกายน 2561)
2.2 ผลงานทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
1. เอธัสวัฒน์ คํามณี . (2563). วิธีเชิ งตัวเลข (พิมพ์ครั้งที่ 1). สงขลา: โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ 277 หน้า.
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11. ดร.ภานุพงศ์ วิจิตรคุณากร
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
310-101 คณิตศาสตร์สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
322-213 หลักคณิตศาสตร์สําหรับสถิตศิ าสตร์
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
346-221 ความน่าจะเป็นสําหรับสถิติศาสตร์
346-434 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติเบื้องต้น
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-551 ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

3
3
2
1
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3

หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 เผยแพร่ 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 เผยแพร่ 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 เผยแพร่ เมษายน 2563)
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12. ดร.อมรรัตน์ รัตนะ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Dr.rer.nat. (Mathematik)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-100 คํานวณศิลป์
322-101 แคลคูลัส 1
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1
322-102 แคลคูลัส 2
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2
322-104 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 2
322-174 คณิตศาสตร์หลักมูล 2
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4
322-695 วิทยานิพนธ์

2
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 เผยแพร่ กันยายน – ตุลาคม 2563)
2. Rattana, A., & Chinram, R. (2020). Applications of Neutrosophic N-Structures in -Ary
Groupoids. European Journal of Pure and Applied Mathematics, 13(2), 200-215.
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ เมษายน – มิถุนายน 2563)
3. S. Pankaew, A. Rattana, & R. Chinram. (2019). On the number of monogenic
subsemigroups of semigroups . International Journal of Mathematics and Computer
Science, 14(3), 557-561.
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ กรกฎาคม – กันยายน 2562)
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ข-2

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา

1. ผศ.ดร.กําธร ไชยลึก
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-105 คณิตศาสตร์สําหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์
322-342 คณิตวิเคราะห์ 2
322-346 โทโพโลยี
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Chailuek, K., & Senmoh, M. (2020). The dual of a generalized weighted Bergman
space. Advances in Operator Theory, 5, 1729–1737.
(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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2. รศ.ดร.ศราชัย ก้องศิริวงศ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3
322-234 ทฤษฎีจํานวน I
322-234 ทฤษฎีจํานวน II
322-346 โทโพโลยี
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
3
3
3
3
3
1
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Alibaud, Y., Kongsiriwong, S., & Tripak, O. (2018). Some Convergence Theorems of ThreeStep Iteration for G-Nonexpansive Mappings on Banach Spaces with Graph. Thai Journal of
Mathematics, 16, 219-228.
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ มกราคม 2561)
2.2 ผลงานทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
1. ศราชัย ก้องศิริวงศ์, และสุภาวดี พฤกษาพิทักษ์. (2560). ตําราวิชาทฤษฎีจํานวน 2. โรงพิมพ์ดิจิตอลคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 200 หน้า
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3. รศ.ดร.อรวรรณ ตรีภักดิ์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Mathematics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา
322-501 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra)
322-521 การวิเคราะห์ฟังกัชันนัล (Functional Analysis)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Alibaud, Y., Kongsiriwong, S., & Tripak, O. (2018). Some Convergence Theorems of ThreeStep Iteration for G-Nonexpansive Mappings on Banach Spaces with Graph. Thai Journal of
Mathematics, 16, 219-228.
(ฐานข้อมูล Scopus เผยแพร่ มกราคม 2561)
2.2 ผลงานทีน่ ําเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม
2.3 หนังสือ ตํารา
1. บุญรอด ยุทธานันท์, และอรวรรณ ตรีภักดิ์. (2560), การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (พิมพ์ครั้งที่ 2). สงขลา: โรง
พิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
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4. ผศ.ดร.พริม พลันสังเกตุ
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Applied Mathematics and Theoretical Physics)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-103 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-104 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 2
322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
3
3
3
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Plansangkate, P. (2019). Skyrme fields, multi-instantons and the SU(∞)-Toda equation.
Nonlinearity, 32(1), 88-109.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ 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 เผยแพร่ พฤศจิกายน 2562)
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5. ดร.กิติพล นวลทอง
วุฒิการศึกษาสูงสุด วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
322-100 คํานวณศิลป์
322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์การเงิน
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น
346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต
346-442 กระบวนการสโตแคสติก
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
2
3
3
3
3
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
2.2 ผลงานทีน่ ํ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)
2.3 หนังสือ ตํารา
-
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6. ดร.เยาวลักษณ์ อาลีโบด์
วุฒิการศึกษาสูงสุด Doctorat (Mathematiques)
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี
322-103 คณิตศาสตร์ทวั่ ไป 1
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2
322-691 สัมมนา 1
322-692 สัมมนา 2
322-693 สัมมนา 3
322-694 สัมมนา 4

3
3
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

1
1
1
1
1
1

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ผลงานวิจัย และ/หรือผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
2.1 ผลงานวิจัยทีต่ ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
1. Alibaud, Y., Prugsapitak, S., & Aukkhosuwan, W. (2020). On the Diophantine equations
x 2 − xy − y 2 ± lx = 0, x 2 − xy − y 2 ± ly = 0 and x 2 − 3 xy + y 2 ± lx = 0 , ScienceAsia, 46, 490493.
(ฐานข้อมูล Web of Science เผยแพร่ สิ งหาคม 2563)
2. เยาวลักษณ์ อาลีโบด์, และสุ ภาวดี พฤกษาพิทกั ษ์. (2561). ระบบสมการเพลล์ x 2 − 26 y 2 = − 1 และ
y 2 − pz 2 = 1 . วารสารวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง, 27(2), 32-43.
(ฐานข้อมูล TCI เผยแพร่ กรกฎาคม 2561)
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ภาคผนวก ค
ค-1 การดําเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE)
1. กระบวนการในการจัดทํา PLOs ของหลักสูตร
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2564
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559
ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
(แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน)
ศิษย์ปัจจุบัน
ผู้ใช้บัณฑิต และ ผู้ใช้บัณฑิตใน
อนาคต
1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ภาคใต้
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย
4. บริษัท โตโยต้า ทูโช เน็กซ์ตี
อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)
จํากัด
5. บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศ
ไทยจํากัด (มหาชน)
6. บริษัท แอ็คโคเมท จํากัด
คณะวิทยาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

การวิเคราะห์กลุ่ม
วิธีการได้มาซึ่งสมรรถนะทีจ่ ําเป็น
high power
ประชุมและอภิปราย
high impact
high power
ประชุมและอภิปราย
high impact
high power
high impact

ประชุมและอภิปราย

high power
high impact
high impact
high power

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุม่ นี้ 3 ราย

high power
high impact
high power

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุม่ นี้ 5 ราย
สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลกลุม่ นี้ 7 ราย

การนําวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มาพิจารณาในการกําหนดสมรรถนะที่จําเป็น
การกําหนดสมรรถนะที่จําเป็นให้มี 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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PLOs ของหลักสูตร คือ
PLO1 มีความคิดเชิงตรรกะในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์และ
สามารถแก้ปญ
ั หาได้ และ แสดงออกถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
PLO2 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนโดยการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่างๆ ได้
PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้
PLO4 นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูดและการเขียน
PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทาง
วิชาการได้
PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทมี่ ีความซับซ้อนได้
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2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสยั ทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิต และความต้องการของผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
1.วิสัยทัศน์
1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการ
พัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนํา 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570
1.2 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์
เป็นคณะวิทยาศาสตร์ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็น 1 ใน 5 ของอาเซียนด้านการวิจัยในปี พ.ศ. 2570
1.3 วิสัยทัศน์ของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
เป็นสถาบันชั้นนําในการผลิตบัณฑิตและสร้างผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติของประเทศ
2. พันธกิจ
2.1 พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พันธกิจ 1 สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่
สังคมและเครือข่ายสากล
พันธกิจ 2 สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ
พันธกิจ 3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรูบ้ นพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้
ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ
2.2 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์
พันธกิจ สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้องทันสมัยสู่สังคม ผลิต
งานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล
2.3 พันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
พันธกิจ 1 ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่มีความรู้ ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
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9

9

9

9

9

9

9
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
พันธกิจ 2 สร้างผลงานทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และสถิติ

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
9

9

พันธกิจ 3 เผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ
3. อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย /ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย (GE)
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) : ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ
Stakeholder Need 1 (SH1) : อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์

9

9

9

9
9

1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9

2) มี Logical Thinking

9

9

9
9

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

9

9

9

9

9

Stakeholder Need 2 (SH2) : คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9

2) มี Logical Thinking และ Systematic Thinking

9

9

9

3) สามารถเรียนรูแ้ ละทํางานได้หลากหลาย

9
9

4) สามารถถ่ายทอดความรู้ในระดับมหาวิทยาลัยได้

9
9

5) สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับดีพอสมควร
Stakeholder Need 3 (SH3) : คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
2) มี Logical Thinking และ Systematic Thinking

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
9

9

9

9

3) สอนได้ดี
4) สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการได้

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Stakeholder Need 4 (SH4) : ผู้ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร (แต่ยังไม่สมัครเข้าเรียน)
1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9

9

2) สอนในระดับมหาวิทยาลัยได้
3) สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการได้

9

Stakeholder Need 5 (SH5) : ศิษย์ปัจจุบัน
1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9

2) สามารถจัดกิจกรรมทางวิชาการได้
3) จบไปแล้วมีงานทํา

9

9

Stakeholder Need 6 (SH6) : ผู้ใช้บัณฑิต และผูใ้ ช้บัณฑิตในอนาคต
• อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9

2) มี Logical Thinking

9

9

9

9
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6
9

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

9

• อาจารย์ในสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคใต้
1) ทํางานวิจัยเป็น

9

9

9

9

2) สอนในระดับมหาวิทยาลัยได้

9
9

3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

9

9

9

• อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ และผู้บริหารระดับกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
9

1) สอนในระดับมหาวิทยาลัยได้

9
9

2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

9

9

9

บริษัท โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จํากัด
1) วิเคราะห์ได้อย่างมีระบบ สื่อสารหรือประยุกต์ความรู้และประมวลผลได้อย่างเหมาะสม สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ

9

9

2) ต้องมีความเข้าใจทางด้านคณิตศาสตร์อย่างดีมาก เพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมสมัยใหม่
3) ต้องสร้างความแตกต่างจากหลักสู ตรทางด้ านวิ ทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้ว และควรแสวงหาความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการกําลังคนทางด้านนี้เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

9

9

1) สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในชั้นดีและดีมาก
2) ปฏิบัติตามกฏวินัย ทํางานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่อการทํางาน

9

9

9

9

9
9

9
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6

บริษัท แอ็คโคเมท จํากัด
9

1) คิดวิเคราะห์ได้ดี และสามารถนําคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้

9

3. ความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของดุษฎีบัณฑิต กับ PLOs ของหลักสูตร
คุณลักษณะทีพ่ ึงประสงค์ของบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษา
คุณลักษณะพืน้ ฐาน
คุณลักษณะ
คุณลักษณะทาง
ทางสังคม
วิชาการ/วิชาชีพ
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3
PLO1 มีความคิดเชิงตรรกะในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทาง
PLO2

PLO3
PLO4
PLO5
PLO6

คณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาได้ และ แสดงออกถึงความพร้อมที่จะเรียนรู้ด้วยตนเอง
เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ทมี่ ีความซับซ้อนโดยการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์
ในสาขาต่าง ๆ ได้
สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ทมี่ ีคุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้
นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูดและการเขียน
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม จิตสาธารณะ และ
จรรยาบรรณทางวิชาการได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ทมี่ ีความซับซ้อนได้

9

9
9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
9
9

9

9

9

9
9

9
9

9

9
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4. ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/Attitude/Skill
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge

Attitude

Skill

(Cognitive)

(Affective)

(Psychomotor)

PLO1 มีความคิดเชิงตรรกะในทาง
คณิตศาสตร์โดยสามารถเชื่อมโยง
ปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทาง
คณิตศาสตร์และสามารถแก้ปัญหาได้
และ แสดงออกถึงความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
PLO2 เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่มี
ความซับซ้อนโดยการบูรณาการ
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ
ได้

K1 ตรรกศาสตร์
K2 หลักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
K3 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการผลิต
ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มี
คุณภาพ หรือ ผลิตนวัตกรรมได้

K2 หลักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
K3 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
K4 ระเบียบวิธีการพิสูจน์

A1 ตระหนักถึงความสําคัญของการคิดอย่างมี
ตรรกะและเป็นระบบ
A2 ตระหนักถึงความสําคัญของการสืบค้น
ข้อมูล
A3 ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง
A1 ตระหนักถึงความสําคัญของการคิดอย่างมี
ตรรกะและเป็นระบบ
A4 ตระหนักถึงความสําคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์
A5 ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
A1 ตระหนักถึงความสําคัญของการคิดอย่างมี
ตรรกะและเป็นระบบ
A2 ตระหนักถึงความสําคัญของการสืบค้น
ข้อมูล
A3 ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง
A4 ตระหนักถึงความสําคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์
A5 ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ

K2 หลักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
K3 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
K4 ระเบียบวิธีการพิสูจน์

S1 คิดอย่างเป็นระบบ
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล
S3 ทักษะในการสืบค้นข้อมูล
S4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
S5 ทักษะการใช้งานสื่อสารสนเทศ
S1 คิดอย่างเป็นระบบ
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล
S6 ทักษะการเขียน

S1 คิดอย่างเป็นระบบ
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล
S3 ทักษะในการสืบค้นข้อมูล
S4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
S5 ทักษะการใช้งานสื่อสารสนเทศ
S6 ทักษะการเขียน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge

Attitude

Skill

(Cognitive)

(Affective)

(Psychomotor)

PLO4 นําเสนอผลงานทางวิชาการเป็น
ภาษาอังกฤษได้ ทั้งการพูดและการ
เขียน

K5 หลักการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

A6 ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาใน
การสื่อสารและการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง
และตรงความหมาย

S7 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดโดยใช้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

PLO5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่บอกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทาง
วิชาการได้

K6 จรรยาบรรณทางวิชาการ
K7 จิตสาธารณะ
K8 วัฒนธรรมองค์กร
K9 มีระเบียบวินัย
K10 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
K11 มีจิตสาธารณะ

S8 ทักษะการทํางานเป็นทีม
S9 ทักษะการเจรจา
S10 ทักษะการปรับตัว

PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ทมี่ ีความซับซ้อนได้

K1 ตรรกศาสตร์
K2 หลักการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล
ที่เชื่อถือได้
K3 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
K4 ระเบียบวิธีการพิสูจน์
K6 จรรยาบรรณทางวิชาการ
K10 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
K11 หลักการถ่ายทอดความรู้

A7 มีทัศนคติที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
A8 ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยขององค์กร/บทบัญญัติของ
กฎหมาย
A9 มีทัศนคติที่ดีต่อการอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
พหุวัฒนธรรม
A10 ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และจิต
สาธารณะ
A1 ตระหนักถึงความสําคัญของการคิดอย่างมี
ตรรกะและเป็นระบบ
A2 ตระหนักถึงความสําคัญของการสืบค้น
ข้อมูล
A3 ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง
A4 ตระหนักถึงความสําคัญของทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์
A5 ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ
A6 ตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ภาษาใน
การสื่อสารและการนําเสนอได้อย่างถูกต้อง

S1 คิดอย่างเป็นระบบ
S2 ทักษะในการใช้เหตุผล
S3 ทักษะในการสืบค้นข้อมูล
S4 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
S5 ทักษะการใช้งานสื่อสารสนเทศ
S6 ทักษะการเขียน
S7 ทักษะการสื่อสารและถ่ายทอด
S8 ทักษะการทํางานเป็นทีม
S9 ทักษะการเจรจา
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(PLOs)

Knowledge

Attitude

Skill

(Cognitive)

(Affective)

(Psychomotor)

และตรงความหมาย
A7 มีทัศนคติที่ดีในการทํางานร่วมกับผู้อื่น
A8 ตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตาม
ระเบียบวินัยขององค์กร/บทบัญญัติของ
กฎหมาย
A10 ตระหนักถึงความสําคัญของการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการ และจิต
สาธารณะ
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5. ตารางแสดงรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill
322-681

รายวิชา
การฝึกปฏิบัติการสอน 1

1(0-2-1)

322-682

การฝึกปฏิบัติการสอน 2

1(0-2-1)

322-691

สัมมนา 1

1(0-2-1)

322-692

สัมมนา 2

1(0-2-1)

322-693

สัมมนา 3

1(0-2-1)

322-694

สัมมนา 4

1(0-2-1)

322-695

วิทยานิพนธ์

48(0-144-0)

K1
S1
K1
S1
K1
S7
K1
S7
K1
S7
K1
S6
K1
S5

K2
S2
K2
S2
K2
S8
K2
S8
K2
S8
K2
S7
K2
S6

Knowledge / Attitude / Skill
K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
S6 S7 S8 S10
K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10
S6 S7 S8 S10
K6 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S6

K3 K4 K5
S3 S4 S5
K3 K4 K5
S3 S4 S5
K3 K4 K5
S10
K3 K4 K5 K6
S10
K3 K4 K5 K6
S10
K3 K4 K5 K6
S8 S10
K3 K4 K5 K6
S7 S8 S10

K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S6
K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 S1 S2 S3 S4 S5 S6
K8 K9 K10 K11 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A10 S1 S2 S3 S4 S5
K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 A10 S1 S2 S3 S4
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
รายวิชาในหลักสูตร
48 หน่วยกิต
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (WIL)
1) แบบ 1.1
48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร
ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
การฝึกงานที่
พนักงาน การบรรจุให้
การฝึกปฏิบัติ
รวม
การกําหนด
หลักสูตรร่วมกับ
เน้นการเรียนรู้
การเรียน
งานจริงภาย
ฝึกหัดใหม่ ทํางานหรือ
รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จํานวนหน่วยกิต
ร้อยละ
สหกิจ
ประสบ
มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงาน
สลับกับ
หรือการติดตาม
หลังสําเร็จ
หรือ
การฝึก
100
ศึกษา
การณ์ก่อน
และ
ภาคสนาม
การทํางาน
พฤติกรรมการ
พนักงาน
การเรียน
เฉพาะ
การศึกษา
อุตสาหกรรม
ทํางาน
ทฤษฎี
ฝึกงาน ตําแหน่ง
100
322-681 การฝึกปฏิบัติการสอน 1 1(0-2-1)
9
100
322-682 การฝึกปฏิบัติการสอน 2 1(0-2-1)
9
100
322-691 สัมมนา 1
1(0-2-1)
9
100
322-692 สัมมนา 2
1(0-2-1)
9
100
322-693 สัมมนา 3
1(0-2-1)
9
100
322-694 สัมมนา 4
1(0-2-1)
9
100
322-695 วิทยานิพนธ์
48(0-144-0)
9

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูคําจํากัดความของการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL) 9 รูปแบบได้ที่ http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculumunit-sub?id=171 หัวข้อ คําจํากัดความ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning : WIL)
3

86
ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรทีส่ ะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
จํานวนรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในหลักสูตร
7 รายวิชา
จํานวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
7 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาในหลักสูตร
จํานวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)
0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 0 ของรายวิชาในหลักสูตร
สรุปจํานวนรายวิชาทีเ่ ปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning)

7 รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) และ การจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี
รหัสรายวิชา/ชือ่ รายวิชา/หน่วยกิต

Project Problem
Based
Based
Learning Learning

322-681

การฝึกปฏิบัติการสอน 1 1(0-2-1)

-

-

322-682

การฝึกปฏิบัติการสอน 2 1(0-2-1)

-

-

322-691
322-692
322-693
322-694
322-695

สัมมนา 1
สัมมนา 2
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์

100

-

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
48(0-144-0)

ร้อยละของวิธกี ารจัดการเรียนรูแ้ บบเชิงรุก
แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด
Social
วิธีการ
เช่น case based, team based,
engagement อืน่ ๆ
scenario based
วิธีการจัดการเรียนรู้
ร้อยละ

- การเรียนรู้ด้วยการฝึก
ปฏิบัติการสอนจริง
- การเรียนรู้ด้วยการฝึก
ปฏิบัติการสอนจริง
- การค้นคว้าและนําเสนอ
- การค้นคว้าและนําเสนอ
- การค้นคว้าและนําเสนอ
- การค้นคว้าและนําเสนอ
-

100
100
100
100
-

100
(WIL)
100
(WIL)
-

ระบุร้อยละ
ของการ
จัดการ
เรียนรู้แบบ
ทฤษฎี

ไม่ได้
รวม
จัดการ
ร้อยละ เรียนรู้
100 แบบเชิงรุก

-

-

100

-

-

100

-

-

100
100
100
100
100

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกําหนดให้รายวิชาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎีและแสดงการการะจาย
ร้อยละของทุกรายบวิชา/ชุดวิชาที่ปรากฏในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร
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ภาคผนวก ง
ง-1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้ บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563
(สํานา)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓
---------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๓ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
และ โดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔๑๕(๕/๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๓ จึงให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๓”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เข้าศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“บัณฑิตวิทยาลัย”
หมายความว่า บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะ”
หมายความว่า วิทยาลัย สถาบัน สํานัก หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้” หมายความว่า สํานักการศึกษาและนวัตกรรมการ
เรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณบดี”
ให้ห มายความรวมถึง ผู้อํ านวยการสถาบั น สํ า นัก หรื อหั วหน้ าส่ว นงานที่
เรียกชื่ออย่างอื่นของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
“คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึง คณะกรรมการประจําส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“สาขาวิชา”
หมายความว่า สาขาวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
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“หน่วยกิตสะสม” หมายความว่า หน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพื่อให้ครบตามหลักสูตร
สาขาวิชานั้น
“คลังหน่วยกิต” หมายความว่า ระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตสําหรับผู้เรียนที่เข้าศึกษารายวิชาต่าง
ๆ ของมหาวิทยาลัยและที่ได้จากการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผู้ร่วมเรียน”
หมายความว่า ผู้มีความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรี หรือการศึกษาอื่น ๆ ที่
เทียบเท่า รวมทั้งอยู่ระหว่างการศึกษาในระดับปริญญาตรี และผู้ที่อยู่ในระหว่างการรับรองคุณวุฒิ ซึง่ ได้ขึ้นทะเบียนเรียน
ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“ผู้เรียน”
หมายความว่า บุคคลทั่วไปทีเ่ ข้าศึกษารายวิชาต่าง ๆ หรือหลักสูตรระยะสั้น หรือ
ระบบการศึกษาตลอดชีวิตตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอํานาจวินิจฉัยและให้ถือเป็นที่สุด
หมวด ๒
การรับบุคคลเข้าศึกษา
ข้อ ๕ ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อ ๑๘ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๒) หลักสูตรปริญญาโทต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตร
กําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๖ ปี
หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า ตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมตามที่
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาเอกต้ อ งเป็ น ผู้สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า และมี
คุ ณ สมบั ติ อื่ น เพิ่ ม เติ ม ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย กํ า หนด และมี ผ ลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ที่มี
ผลการเรียนดีมาก และมีพื้นความรู้ความสามารถและศักยภาพเพียงพอที่จะทําวิทยานิพนธ์ได้ หรือมีคุณสมบัติอื่น
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยกําหนด และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๖ การรับสมัครเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ ๗ การรับเข้าศึกษา ให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) จํานวนนักศึกษาที่จะรับในแต่ละหลักสูตร ต้องได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
(๒) คณะเป็นผู้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการคัดเลือก
ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้าเป็นนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้ หรือใช้วิธีการอื่นใดตามที่บัณฑิตวิทยาลัย
กําหนด
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(๓) คณะอาจพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ เข้ามาทดลองศึกษา โดยมีเงื่อนไขเฉพาะ
รายดังนี้
ก. ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ หรือศึกษาเฉพาะ
รายวิชาอย่างเดียว ในภาคการศึกษาแรกจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต และ
สอบให้ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐ หรือ
ข. ผู้ทดลองศึกษาในหลักสูตรที่ศึกษาเฉพาะการทําวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาแรก
จะต้องมีความก้าวหน้าในการทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ได้ผลเป็นที่พอใจโดยได้สัญลักษณ์ P ตามจํานวนหน่วยกิตที่
ลงทะเบียน หรือ
ค. เงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) คณะอาจพิจารณารับผู้มีพื้นฐานความรู้ไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา
หรือวิจัย โดยไม่รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของมหาวิทยาลัยได้เป็นกรณีพิเศษ
(๕) บัณฑิตวิทยาลัยอาจพิจารณารับบุคคลที่คณะรับเข้าเป็นผู้ร่วมเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๖) กรณีผู้สมัครกําลังรอผลการศึกษา การรับเข้าศึกษาจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้นําหลักฐาน
มาแสดงว่าสําเร็จการศึกษาแล้ว และมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ข้อ ๘ การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หมวด ๓
ระบบการจัดการศึกษา
ส่วนที่ ๑
รูปแบบการศึกษา
-------------------

ข้อ ๙ รูปแบบการจัดการศึกษามีสองรูปแบบ คือ
(๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กําหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและการประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แน่นอน
(๒) การศึก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็น การศึ ก ษาที่ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ด้ว ยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่ง
ความรู้อื่น ๆ สําหรับการดําเนินการอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้ นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตาม
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริ ญ ญาเข้ า สู่ ก ารศึ ก ษาในระบบ และแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เ กี่ ย วกั บ การเที ย บโอนของสํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สําหรับการเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชาในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด
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ข้อ ๑๐ การเรียนแบบสะสมหน่วยกิตเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๑ การขอเข้าศึกษาเพื่อประกาศนียบัตรหรือปริญญาที่สอง ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๒ การศึกษาสองประกาศนี ยบัตรหรือสองปริญ ญาพร้อมกันและหลักสูตรร่วม ให้เป็ นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่วนที่ ๒
ระบบการศึกษา
-----------------ข้อ ๑๓ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการหลักสูตรและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
(๒) ประสานงานและสนับสนุนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะและหลักสูตรที่มีหน้าที่จัดการศึกษา
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัยอาจร่วมมือกับคณะจัดให้มีหลักสูตรสหสาขาวิชา เพื่อบริหารและจัดการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีกระบวนวิชาเกี่ยวข้องกับหลายคณะ ทั้งนี้ตามประกาศของมหาวิทยาลัยและอาจจัดให้มีรายวิชากลางใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ข้อ ๑๔ การจัดการศึกษามีสองแบบ ดังนี้
(๑) การจัดการศึกษาตลอดปีการศึกษาโดยไม่แบ่งภาคการศึกษา แต่ละปีการศึกษามีระยะ เวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบสัปดาห์
(๒) การจัดการศึกษาโดยแบ่งภาคการศึกษา มีสี่ระบบ ดังนี้
ก. ระบบทวิ ภ าค แต่ ล ะปีก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น สองภาคการศึ ก ษาปกติ แต่ ล ะภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์
ข. ระบบไตรภาค แต่ละปีการศึกษาแบ่ งออกเป็นสามภาคการศึ กษาปกติ แต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์
ค. ระบบจตุ ร ภาค แต่ ล ะปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น สี่ ภ าคการศึ ก ษาปกติ แต่ ล ะภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสัปดาห์
ง. ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
การจัดการศึกษาระบบตาม ก – ค อาจจัดภาคฤดูร้อนได้ตามความจําเป็นของแต่ละหลักสูตร
ทั้งนี้ การจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน เป็นการจัดการศึกษาปีละหนึ่งภาคการศึกษา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าแปด
สัปดาห์
ข้อ ๑๕ การคิดหน่วยกิต สําหรับแต่ละรายวิชาให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ระบบตลอดปีการศึกษา
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้บรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าหกสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษาให้มี
ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
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ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา
ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ที่ ใ ช้ เ วลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปีการศึกษา ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าเก้าสิบชั่วโมงต่อปี
การศึกษาให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ฉ. หนึ่ ง หน่ ว ยกิ ต ระบบตลอดปี ก ารศึ ก ษาเที ย บได้ กั บ สองหน่ ว ยกิ ต ระบบทวิ ภ าคหรื อ
สามสิบ/สิบสองหน่วยกิตระบบไตรภาคหรือ สามสิบ/สิบหน่วยกิตระบบจตุรภาค
(๒) ระบบทวิภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนามที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า สี่ สิ บ ห้ า ชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้ค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
(๓) ระบบไตรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบสองชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ค. การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึก ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงาน
หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ฉ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบหกชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ช. หนึ่งหน่วยกิต ระบบไตรภาค เทียบได้กับสิบสอง/สิบห้าหน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสี่
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับห้าหน่วยกิตระบบไตรภาค
(๔) ระบบจตุรภาค
ก. รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่าสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ไม่น้อยกว่า ยี่สิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
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ค. การฝึ ก งานหรื อ การฝึ ก ภาคสนาม ที่ ใ ช้ เ วลาฝึ ก ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บชั่ ว โมงต่ อ ภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ง. การทํ า โครงงานหรื อ กิ จ กรรมการเรี ย นอื่ น ใดตามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ที่ ใ ช้ เ วลาทํ า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
จ. วิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้า ไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับหนึ่งหน่วยกิต
ฉ หนึ่งหน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับสิบ/สิบห้า หน่วยกิตระบบทวิภาค หรือสอง
หน่วยกิตระบบทวิภาค เทียบได้กับสามหน่วยกิตระบบจตุรภาค
(๕) ระบบการจัดการศึกษาอื่น ๆ สําหรับการคิดหน่วยกิตในระบบข้อ ๑๔ (๒) ง ให้เป็นไปตามที่
บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๖ การจัดแผนการศึกษา แบ่งเป็นสามแผน ดังนี้
(๑) การจัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง การจัดแผนการศึกษาในหลักสูตร
โดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติ สําหรับระบบ
ทวิภาค
(๒) การจั ดแผนการศึ ก ษาแบบไม่เต็ ม เวลา (Part-time) หมายถึง การจั ด แผนการศึ กษาใน
หลักสูตรโดยกําหนดจํานวนหน่วยกิตเฉลี่ยตลอดหลักสูตร น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตต่อภาคการศึกษาปกติสําหรับระบบ
ทวิภาค
ทั้งนี้ การเปลี่ยนการจัดแผนการศึกษาตาม (๑) และ (๒) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจําคณะ
(๓) การจัดแผนการศึกษาแบบพิเศษ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ส่วนที่ ๓
หลักสูตร
----------ข้อ ๑๗ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจจัดระบบการศึกษาและจัดแผนการศึกษาแบบใดแบบหนึ่งหรือ
หลายแบบได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๑๘ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มีสี่หลักสูตร ดังนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง
(๒) หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโท เป็ น หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ สู ง กว่ า ชั้ น ปริ ญ ญาตรี แ ละ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญา
ของการอุ ด มศึ ก ษา ปรั ช ญาของมหาวิ ท ยาลั ย และมาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่เ ป็ น สากล เน้ น การพั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการ เชื่ อ มโยงและบู ร ณาการศาสตร์ ที่ ต นเชี่ ย วชาญกั บ ศาสตร์ อื่ น ได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ธรรมและ
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จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยเน้นให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่
เพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการหรือวิชาชีพและสังคม
(๓) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหลักสูตร หกปี หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเทียบเท่ามาแล้ว มุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ
เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง
(๔) หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาโทและประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัย และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ
นักวิชาชีพให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ
เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ โดยเน้ น ให้ มี ค วามสามารถในการค้ น คว้ า วิ จั ย เพื่ อ สรรค์ ส ร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ห รื อ นวั ต กรรมตาม
มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน พัฒนาประเทศและสังคมโลก
ข้อ ๑๙ ให้จัดโครงสร้างของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้
(๑) หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง ให้ มี จํ า นวนหน่ ว ย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่หน่วยกิต
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็นสองแผน คือ
แผนแบบวิชาการ (Academic) หรือแผน ก ที่เน้นการเรียนรู้การทําวิจัย โดยการทํา
วิทยานิพนธ์ส ร้ างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชานั้น โดยมีสั ดส่วนหน่วยกิ ตของวิทยานิพนธ์แ ละหน่วยกิตของ
การศึกษารายวิชา ดังนี้
แผน ก ๑ ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และหลักสูตร
อาจกําหนดให้ศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วยกิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์
ตามที่หลักสูตรกําหนด
แผน ก ๒ ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิตและศึกษา
งานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า สิบสองหน่วยกิต ทั้งนี้ ยกเว้นหลักสูตรที่มีข้อกําหนดทางวิชาชีพ ให้เป็นไปตามที่สาขา
วิชาชีพกําหนด
แผนแบบวิชาชีพ (Professional) หรือแผน ข ที่เน้นการศึกษางานรายวิชาและสาร
นิพนธ์เชิงการประยุกต์ใช้ความรู้ในวิชาชีพโดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ให้มีการทําสารนิพนธ์ไม่น้อยกว่าสาม
หน่วยกิต และไม่เกิน หกหน่วยกิต
ทั้งนี้ หลักสูตรใดที่เปิดสอนหลักสูตรแผน ข จะต้องมีหลักสูตร แผน ก ด้วย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น สองแบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ หลักสูตรอาจกําหนดให้มีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม หรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้ โดยไม่นับหน่วย
กิต แต่ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ดังนี้
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แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต
แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า เจ็ดสิบสองหน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๑.๑ และ แบบ ๑.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และมีการศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า สามสิบหกหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่าสิบสองหน่วยกิต
แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์
ไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดหน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีก ไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตาม แบบ ๒.๑ และ แบบ ๒.๒ จะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน
ข้อ ๒๐ ระยะเวลาการศึกษาของแต่ละหลักสูตรมี ดังนี้
(๑) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบเต็มเวลา (Full-time)
ก. ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในหลักสูตรแต่ไม่เกิน สามปีการศึกษา
ข. ปริญญาโท ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร แต่ไม่เกิน ห้าปีการศึกษา
ค. ปริญญาเอก ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตร สําหรับผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้ว
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน แปดปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโท แล้วเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาเอก ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน หกปีการศึกษา
(๒) หลักสูตรที่จัดแผนการศึกษาแบบไม่เต็มเวลา (Part-time) หรือที่จัดการศึกษาแบบอื่น ให้มี
ระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๒๑ ให้หลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ทั้งนี้ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก
รอบห้าปี
การพัฒนาหลักสูตร หรือจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีลักษณะพิเศษนอกจากที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับนี้ ให้ดําเนินการโดยจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัยแล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ข้อ ๒๒ การบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้เป็นไปตามปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมาย
จากสาขาวิชาหรือตามที่คณะกําหนด
(๒) ให้แต่ละหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ทั้งนี้อาจมีอาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์ประจําเป็นกรรมการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดย
ประธานกรรมการบริห ารหลั กสู ต รมี วาระการดํารงตํา แหน่งคราวละสามปี แต่จะดํา รงตําแหน่งเกิ น สองวาระ
ติดต่อกันมิได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๓) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ ดังนี้
ก. บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุม
คุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร
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ข. ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี)
ค. ดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร
ง. ติ ด ตามรายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช า รายงานผลการดํ า เนิ น การของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งให้คําแนะนําเพื่อการพัฒนา
คณะอาจกําหนดให้คณะกรรมการประจําคณะหรือคณะกรรมการที่เรียกชื่ออื่น เช่น คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจําคณะ ที่มีจํานวนตามความเหมาะสม ทําหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ทุกหลักสูตรในคณะ
ส่วนที่ ๓
อาจารย์
-----------ข้อ ๒๓ จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ อาจารย์ผู้สอนและคณะกรรมการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา รวมถึงภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๔
การประเมินผลและการลงทะเบียนเรียน
ส่วนที่ ๑
การประเมินผลการศึกษา
-------------------------------------ข้อ ๒๔ การประเมินผลรายวิชา วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน ให้มีค่าระดับคะแนน(Grade) ตามความหมาย
และค่าระดับคะแนน ดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
E

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปานกลาง
อ่อน
อ่อนมาก
ตก

(Excellent)
(Very Good)
(Good)
(Fairly Good)
(Fair)
(Poor)
(Very Poor)
(Fail)

ค่าระดับคะแนน
(ต่อหนึ่งหน่วยกิต)
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐
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(๒) การประเมินผลการศึกษาอาจแสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายอื่นได้ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์
S
U
X
I

P
N

W

ความหมาย
ผลการเรียนหรือการสอบเป็นที่พอใจ (Satisfactory) ใช้สําหรับรายวิชาที่
กํ า หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลแบบไม่ คิ ด ค่ า คะแนน หรื อ รายวิ ช าปรั บ
พื้นฐาน หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ผลการเรียนหรือการสอบยังไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory) ใช้สําหรับ
รายวิชาที่กําหนดให้มีการประเมินผลแบบไม่คิดค่าคะแนนหรือรายวิชา
ปรับพื้นฐานหรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
ผลการเรี ย นหรื อ การสอบอยู่ ใ นระดั บ คะแนนดี เ ด่ น (Excellent) ใช้
สําหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) ใช้ในกรณีนักศึกษาปฏิบัติงานไม่
ครบภายในเวลาที่กําหนดไว้หรือขาดสอบ โดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ
จะต้องมีการแก้ไขให้เป็นระดับคะแนนภายใน ๖ สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไปที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนสัญลักษณ์ I ให้เป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ U โดยทันที
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ยังมี
ความต่อเนื่องอยู่ (In progress) และมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจ
การเรียน หรือการวิจัย หรือการทําวิ ทยานิพนธ์ หรือสารนิ พนธ์ ที่ยังมี
ความต่อเนื่องอยู่แต่ไม่มีความก้าวหน้าหรือไม่เป็นที่พอใจ (No progress)
ในกรณีได้สัญลักษณ์ N นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ําในหน่วยกิตที่
ได้สัญลักษณ์ N
การถอนรายวิชาโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn with permission)

ข้อ ๒๕ การประเมินผลการศึกษาให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ให้มีการประเมินผลเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ในการนับจํานวนหน่วยกิตให้ครบตามหลักสูตรนั้น
ให้นับหน่วยกิตจากรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อหน่วยกิต และได้ผลการศึกษาเป็นระดับคะแนน A, B+,
B, C+, C หรือสัญลักษณ์ S หรือ สัญลักษณ์ X ในกรณีที่หลักสูตรกําหนดรายวิชาปรับพื้นฐานไว้ให้เรียนโดยไม่
นับเป็นหน่วยกิตสะสมของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมรายวิชาดังกล่าวให้ครบถ้วน และ
จะต้องได้สัญลักษณ์ S
ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแต่ละรายวิชามากกว่า หนึ่งครั้ง ให้นับจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้งหลังสุด
ในกรณีที่จําเป็นต้องเรียนรายวิชาของหลักสูตรปริญญาตรีในบางสาขาเพื่อสนับสนุนรายวิชาตามแผนการเรียนที่
กําหนดไว้ในหลักสูตร ให้นับจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาระดับหมายเลข ๓๐๐ ขึ้นไปได้ไม่เกินหกหน่วยกิต
ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ หรือวิชาสารนิพนธ์ ให้มีการประเมินผลได้ก่อนสิ้นภาคการศึกษา
(๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้
ลงทะเบียนเรียน โดยคํานวณผลตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ก. หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนน
ที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น
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ข. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษา
ในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าว เฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน
ค. ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม คือ ค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชาที่ได้ศึกษามา
ตั้ งแต่เริ่ มเข้ าศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย หารด้ ว ยจํา นวนหน่ วยกิ ตรวมของรายวิ ชาดั งกล่าว เฉพาะรายวิช าที่มี ก าร
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน และในกรณีที่มีการเรียนที่ได้รับคะแนน C+ , C , D+ , D หรือ E มากกว่าหนึ่งครั้ง ให้
นําผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งสุดท้ายมาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ง. ระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คํานวณเป็นค่าที่
มีเลขทศนิยม ๒ ตําแหน่ง โดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมตําแหน่งที่ ๓
จ. ในกรณีที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I ในรายวิชาที่มีการวัดและประเมินผลเป็นระดับ
คะแนนให้รอการคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไว้ก่อน จนกว่า
สัญลักษณ์ I จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๒๖ นักศึกษาคนใดทุจริตในการวัดผลรายวิชาใด หรือมีการทุจริตทางวิชาการ ให้ดําเนินการและพิจารณา
โทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี และข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยวินัยนักศึกษาโดยอนุโลม และเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ส่วนที่ ๒
การลงทะเบียนเรียน
-----------------------ข้อ ๒๗ การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
(๑) แบ่งออกเป็นสองประเภท คือ
ก. การลงทะเบียนโดยนับหน่วยกิตและคิดค่าคะแนน (Credit)
ข. การลงทะเบียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
(๒) รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรี ยนต้องได้รั บความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรือ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี
(๓) จํานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาปกติ สําหรับระบบทวิภาค ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน สิบห้าหน่วยกิต โดยให้นับรวมจํานวน
หน่วยกิตทั้ งแบบนับหน่วยกิ ต (Credit) และไม่นั บหน่วยกิต (Audit) ยกเว้นการลงทะเบียนระบบอื่น และการ
ลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
(๔) ผู้เข้าศึกษาตามข้อ ๗(๓) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาใน
หลักสูตรไม่น้อยกว่า หกหน่วยกิต
(๕) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ํารายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียน และได้รับผลการเรียนตั้งแต่
ระดับคะแนน B ขึ้นไปแล้วมิได้
(๖) นั ก ศึก ษาจะลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าวิท ยานิ พ นธ์ หรื อ สารนิ พ นธ์ ไ ด้เ มื่อ มี อาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้ว
(๗) การลงทะเบียนเรียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบหน่วยกิตทั้งหมด ภายใน
ภาคการศึ ก ษาที่ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาอาจลงทะเบี ย นเรี ย นวิ ช าวิ ท ยานิ พ นธ์ เ พิ่ ม ให้ ค รบหน่ ว ยกิ ต
วิทยานิพนธ์ได้ หลังพ้นกําหนดการเพิ่มและถอนรายวิชา โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีต้นสังกัดเพื่อให้สามารถสอบ
วิทยานิพนธ์ได้ในภาคการศึกษานั้น
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(๘) กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรกําหนดแล้ว และอยู่ระหว่าง
การทําวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ และยังไม่ครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพการเป็นนักศึกษา และชําระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๒๘ การเพิ่มและการถอนรายวิชาให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ยกเว้นวิชาวิทยานิพนธ์ให้
เป็นไปตามข้อ ๒๗(๗) และจะกระทําได้โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ แล้วแต่กรณี และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทราบ
ข้อ ๒๙ นั ก ศึ ก ษาอาจขอเปลี่ ย นแผนการศึ ก ษาได้ โ ดยได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตรและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจําคณะและแจ้งให้บัณฑิตวิทยาลัยทราบ และอาจเปลี่ยนแผนการ
ศึกษาได้ เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า หนึ่งภาคการศึกษา
ข้อ ๓๐ การย้ายหลักสูตรและเปลี่ยนแผนการศึกษาของนักศึกษา มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะทั้งสองฝ่าย และได้รับอนุมัติจากคณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย
(๒) การเทียบเท่า การเทียบโอนและการโอนรายวิชา ให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้ อ ๓๑ การสอบระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและคณะกรรมการสอบระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ตลอดจนการทํ า
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
หมวด ๕
สถานภาพการศึกษา
ข้อ ๓๒ การลาป่วยหรือลากิจ ให้ดําเนินการและพิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วา่
ด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
ข้อ ๓๓ นักศึกษาจะลาพักการศึกษาได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า สามสัปดาห์ โดยมีใบรับรองแพทย์
(๒) สาเหตุอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําคณะ
ข้อ ๓๔ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาต้องแสดงเหตุผลและความจําเป็นผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั่วไป หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก แล้วแต่กรณีและให้ยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและแจ้งบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อทราบ
การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษา และถ้าได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว เป็นการ
ยกเลิกการลงทะเบียนเรี ยน โดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษานั้น จะไม่ปรากฏในใบ
แสดงผลการศึกษา
ข้อ ๓๕ การลาพั ก การศึ ก ษา ให้ ล าพั ก ได้ ไ ม่ เ กิ น สองภาคการศึ ก ษาปกติ และการนั บ เวลาการลาพั ก
การศึกษาให้นับรวมอยู่ในระยะเวลาการศึกษาตามกําหนดใน ข้อ ๒๐
ข้อ ๓๖ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ได้ รั บ การอนุ มั ติ ใ ห้ ล าพั ก และชํ า ระค่ า ธรรมเนี ย มตามอั ต ราที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ยกเว้ น ภาคการศึ ก ษาที่ ไ ด้
ลงทะเบียนเรียนไปก่อนแล้ว
ข้อ ๓๗ นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก ไม่มีสิทธิลาพักการศึกษา
การลาพักการศึกษานอกเหนือจากข้อ ๓๓ – ข้อ ๓๖ ต้องได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
ทั้งนี้ระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐
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ข้อ ๓๘ นักศึกษาผู้ประสงค์จะลาออกจากการเป็นนักศึกษา ต้องยื่นคําร้องการขอลาออกต่อคณะต้นสังกัด
โดยผ่านการพิจารณาของอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดี และผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ ต้องไม่มี
หนี้สินกับมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๙ การรักษาสถานภาพของนักศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในข้อ ๒๗(๘) และข้อ ๓๖
ข้อ ๔๐ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ได้รับอนุมัติให้ลาออก
(๓) ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย
(๔) ไม่ ม าลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิช า หรื อ ไม่ รัก ษาสถานภาพการเป็ น นัก ศึก ษา หรือ ไม่ ชํา ระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้รับอนุมัติ
ให้ลาพักการศึกษา
(๕) ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๕๐ ในการประเมินผลทุกสิ้นภาคการศึกษา
(๖) ลงทะเบียนเรียนได้จํานวนหน่วยกิตสองในสามของหลักสูตร โดยไม่นับหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
และสารนิพนธ์แล้วได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๒.๗๕
(๗) ใช้เวลาในการศึกษาตามที่กําหนดในข้อ ๒๐ แล้ว และได้หน่วยกิตไม่ครบตามหลักสูตร หรือ
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า ๓.๐๐
(๘) ไม่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้
ก. ระบบทวิภาค
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายใน สี่ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายใน ห้าภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน หก ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
๑) ภายใน หกภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายใน เจ็ด ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
ข. ระบบไตรภาค
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๑
๑) ภายในหกภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก ๒
๑) ภายในเจ็ดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในแปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑
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๑) ภายใน แปดภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายในเก้า ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
กรณีที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกแบบ ๒
๑) ภายในเก้าภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบเต็มเวลา
๒) ภายใน สิบสอง ภาคการศึกษาปกติ สําหรับนักศึกษาแบบไม่เต็มเวลา
(๙) สอบวิทยานิพนธ์ หรือสอบประมวลความรอบรู้หรือสอบวัดคุณสมบัติ ครั้งที่สอง ไม่ผ่าน
(๑๐) ไม่สามารถส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน หกเดือน นับจากวันสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
การขอขยายเวลาการส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกินสอง ครั้ง ครั้ง
ละไม่เกินสาม เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๑๑) ไม่สามารถส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ได้ภายใน สาม เดือน นับจากวันสอบสารนิพนธ์ผ่าน
เว้นแต่ ได้รับอนุ มัติใ ห้ขยายเวลาส่งสารนิพนธ์ฉ บั บสมบูรณ์ จากคณบดีบัณฑิตวิ ทยาลัย โดยความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ
การขอขยายเวลาการส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามวรรคหนึ่ง ขอได้ไม่เกิน สองครั้ง ครั้งละ
ไม่เกินหนึ่ง เดือน และระยะเวลาการศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดในข้อ ๒๐ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
(๑๒) บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่ามีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือไม่ผ่านเงื่อนไขตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
(๑๓) ได้รับการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๔๑ การเปลี่ยนสภาพผู้ร่วมเรียน ผู้เรียนเป็นนักศึกษา ผู้ทดลองศึกษาที่ไม่สามารถเปลี่ยนสถานภาพ
เป็ น นั ก ศึ ก ษา และการขอคื น สถานภาพของนั ก ศึ ก ษา ให้ ดํ า เนิ น การและพิ จ ารณาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิตโดยอนุโลม
หมวด ๖
การสําเร็จการศึกษา
ข้อ ๔๒
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรปริญญาโทและหลักสูตรปริญญาเอกได้ต้องมีคุณสมบัติ ต่อไปนี้
(๑) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงต้องสอบผ่านรายวิชาต่าง
ๆ และมีจํานวนหน่วยกิตครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาตาม
หลักสูตรไม่ต่ํากว่า ๓.๐๐
(๒) หลักสูตรปริญญาโท ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่น
และเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษาที่กําหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
(๓) หลักสูตรปริญญาเอก ต้องสอบเทียบหรือสอบผ่านความรู้ภาษาต่างประเทศ สอบผ่านการ
สอบวัดคุณสมบั ติ มี คุณสมบั ติอื่นและเงื่อนไขของผู้สําเร็ จการศึกษาเป็นไปตามที่กํ าหนดไว้ในประกาศบั ณฑิต
วิทยาลัย
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(๔) ชําระหนี้สินทั้งหมดต่อมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(๕) ปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย คณะ หรือหลักสูตรกําหนด
ทั้งนี้เงื่อนไขที่คณะหรือหลักสูตรกําหนด ต้องผ่านความเห็นชอบจากบัณฑิตวิทยาลัย
คุณสมบัติอื่นและเงื่อนไขของผู้สําเร็จการศึกษานอกเหนือจากข้อ (๑) – (๕) ให้เป็นไปตามที่กําหนด
ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๔๓ วันสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
ข้อ ๔๔ การขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้ยื่นคําร้องแสดงความจํานง
ขอรับปริญญาต่อมหาวิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) นักศึกษาซึ่งจะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อขออนุมัติประกาศนียบัตรและปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
ก. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๔๒
ข. ไม่มีหนี้สินหรือค้างชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา และไม่เป็นผู้มีพันธะสัญญาอื่นใด
กับบัณฑิตวิทยาลัย คณะ และมหาวิทยาลัย
ค. ไม่อยู่ในระหว่างรอพิจารณาโทษทางวินัยนักศึกษา
(๓) การให้ปริญญาแก่นักศึกษาภายใต้หลักสูตรร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งภายในและ
ต่างประเทศให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด
ชีวิตโดยอนุโลม
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๕ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกประกาศ คําสั่ง หรือข้อกําหนดหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้ ให้นําประกาศ
คําสั่ง และหลักเกณฑ์ที่ออกตามความในระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลมท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(ลงชื่อ)
จรัส สุวรรณเวลา
(ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา)
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สําเนาถูกต้อง
(นางบุษบา บุญเสริมสุขเจริญ)
หัวหน้าสํานักงานบริหารบัณฑิตวิทยาลัย

ศิรินันท์/ร่าง/พิมพ์
บุษบา/ ทาน
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ง-2 สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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