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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวชิาคณติศาสตร 
หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2555 

 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก  คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาคณิตศาสตร 

 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลกัสตูร 

ภาษาไทย :       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

            ภาษาอังกฤษ :   Doctor of Philosophy Program in Mathematics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร) 

     ชื่อยอ : ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Mathematics) 

    ชื่อยอ  : Ph.D. (Mathematics) 

3. วิชาเอก/แขนงวชิา (ถามี) 
           - 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลกัสูตร 
         จาํนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48 หนวยกติ 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

   5.1 รูปแบบ  
          หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1  เนนการวิจัย 

   5.2 ภาษาที่ใช 
         ภาษาไทย   เอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.3 การรับเขาศกึษา 
       รับนิสิตไทยและนิสิตตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยเพื่อการส่ือสารได 

   5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
          เปนหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร  มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ทีจ่ัดการเรียนการสอน

โดยตรง 
   5.5 การใหปริญญาแกผูสําเรจ็การศกึษา 
           ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลกัสูตร 
      หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 (หลักสูตรเดิม คือ หลักสูตร ปร.ด. คณิตศาสตร พ.ศ. 2548)  

      เร่ิมใชหลักสูตร ในภาคการศึกษาที ่1  ของปการศึกษา 2556 

           คณะกรรมการประจําบัณฑิตวทิยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่................ เมื่อ 

วันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ..............  

          สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที่................เมื่อวันที่ ........ เดือน 

........................... พ.ศ.............. 

       สภามหาวิทยาลัยอนุมติัหลักสูตร ในการประชุมคร้ังที.่...............เมื่อวันที่ ........ เดือน 

........................... พ.ศ.............. 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
            หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติในปการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพทีป่ระกอบไดหลงัสําเรจ็การศกึษา 

8.1 อาจารยระดับอุดมศึกษา 

8.2 นักวิชาการทางดานคณิตศาสตร 

8.3 นักวิจัยทางดานคณิตศาสตร 

8.4 นักวิชาชีพทางดานคณิตศาสตรทั้งในและนอกสถานศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ ช่ื -นามสกุล 
ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา/สถาบันที่จบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 
 

นายณรงค  ปนนิ่ม ศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2516, 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2518, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2524, 

University of the Philippines 
 

2 นางสาววราภรณ   

แสนพลพัฒน 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

วท.บ. (คณิตศาสตร), 2538, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
xxxxxxxxxxxxx 

   M.S. (Mathematics), 2541, 
Illinois State University 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2545, 

Western Michigan University 
 

3 นางเสริมศรี  ไทยแท อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2538, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 
xxxxxxxxxxxxx  

   วท.ม. (คณิตศาสตร), 2542, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

   ปร.ด. (คณิตศาสตร), 2552, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

 

 
10. สถานท่ีจดัการเรยีนการสอน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
11.สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสตูร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในปจจุบันวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว ทําใหการพัฒนา

ประเทศจําเปนตองอาศัยกาํลังคนที่มีความรูความสามารถทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี โดย 

เฉพาะอยางยิง่คณิตศาสตรซึ่งถือวาเปนพืน้ฐานที่สําคัญในหลาย ๆ สาขาวิชา โดยคณิตศาสตรข้ันสูงไดถูก

นําไปใชในงานวิจยัทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนีม้หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมี

นโยบายใหเพิม่การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสรางผลงานทางวิชาการและวิจัยอันจะ

นําไปสูความเขมแข็งและความเปนเลิศทางวิชาการ อีกทั้งเปนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยตีามแผนพฒันาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที ่11 (พ.ศ. 2555–2559) ดังนัน้
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ภาควิชาคณิตศาสตรไดปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายขางตน และชวยเสริมใหไดบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ อันเปนแรงขับเคลื่อนไปสูการพัฒนา

ประเทศดานวชิาการและวิจยั ตลอดจนเสริมเศรษฐกิจของประเทศใหแข็งแกรงยิ่งข้ึน  
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต มีทั้งการสรางเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออํานวย

ความสะดวกในชีวิตกับการมีวัฒนธรรม คานิยม และหลักการของสังคมที่สงเสริมใหอยูรวมกันอยางเปน

สุข การที่จะมีวัฒนธรรม คานิยม และปรัชญาที่ดีงามไดนั้น จะตองพัฒนาข้ึนมาจากหลักการและ

แนวความคิดที่มีพื้นฐานมาจากความจริงทางธรรมชาติทั้งทางกายภาพและดานจิตใจ สังคมที่มีวัฒนธรรม

ที่ยอมรับฟงขอเท็จจริงนั้นจะเปนสังคมที่ผูคนยอมรับฟงความคิดตางอยางมีเหตุผล ทําใหเกิดความ

หลากหลายทางความคิด มีคานิยมในการพึ่งตนเอง และอยูรวมกันอยางเปนสุข 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเกี่ยวของกบัพันธกิจของ
สถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร                                                            

คณิตศาสตรเปนวิทยาศาสตรกายภาพที่เปนศาสตรพื้นฐานของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสาขาอ่ืน ๆ จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่หนวยงานดานการศึกษาตองมีการผลิตบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตข้ันสูง ที่มีทักษะในการสังเคราะหและ

ประยุกตในงานวิจัยในเชิงสรางสรรค รวมถึงบูรณาการผลงานวิชาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ

เปนองคความรูใหม นอกจากนี้คณิตศาสตรเปนศาสตรพื้นฐานสําคัญที่มีการใชหลักการและเหตุผลในการ

วิเคราะหปญหา ขอเท็จจริงตาง ๆ การมีบุคลากรที่มีความรู ความสามารถทางคณิตศาสตรข้ันสูงใหมาก

ข้ึน จะเปนการสงเสริมและเผยแพรใหสังคมมีวัฒนธรรมที่ใชเหตุผล การวิเคราะหขอเท็จจริงในการ

ตัดสินใจตาง ๆ ใหมากข้ึนซ่ึงเปนการยกระดับการพัฒนาศักยภาพของคนไดเปนอยางดี จากเหตุผลขางตน 

ภาควิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบุคลากรดังกลาว 
12.2 ความเกีย่วของกับพนัธกิจของสถาบัน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักที่สําคัญในการผลิต

บัณฑิตที่มีศักยภาพทางดานวิทยาศาสตร มีคุณธรรมและจริยธรรมใหแกสังคม รวมทั้งผลิตนักวิจัยเพื่อ

สรางและพัฒนาองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

เนนผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพทางวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา มีศักยภาพในการทําวิจัย 

มีความตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนคริ

นทรวิโรฒ   
 



หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                                    สาขาวิชาคณิตศาสตร                                                   พ.ศ.2555 9 

 

13.ความสมัพันธกับหลกัสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควชิาอ่ืนของสถาบัน 

ไมม ี
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสตูร 

1.1 ปรัชญา 

พัฒนาบัณฑิตใหเปนผูมีความรอบรูลึกซึ้ง  และมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนา
คณิตศาสตรใหมีมาตรฐานระดับสากล 

 
1.2 ความสําคัญ 

การพัฒนาประเทศให เจริญกาวหนาตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูทางดาน

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  และเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองสงเสริมใหบุคลากรที่มีทักษะทางดานนี้

ใหไดมีโอกาสศึกษาในระดับสูงสุดตามความสามารถของตนเอง และในขณะเดียวกันจะตองสนับสนุน

ใหสถาบันการศึกษาที่มีความพรอมไดเปดหลักสูตรเพื่อตอบสนองความตองการของผูสนใจ และจาก

ผลการแขงขันโอลิมปคทางวิชาการที่ผานมาจะเห็นไดวาเด็กไทยมีความสามารถทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตรไมนอยหนาประเทศอ่ืน  นอกจากนั้นจากการสํารวจพบวาประเทศไทยยังขาด

นักวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรระดับสูงเปนจํานวนมากเม่ือเทียบกับประเทศที่พัฒนาแลว  

                        
1.3 วัตถุประสงค 
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรูความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี้ 

1.  เปนผูนําทางดานการวิจัยสรางสรรคทางคณิตศาสตร  และสามารถนําผลการวิจัยมาใช

พัฒนาหรือสรางองคความรูใหม   

2.  เปนผูนําทางวิชาการสาขาคณิตศาสตรระดับสูง  หรือนักวิจัยเพื่อแกปญหาตางๆที่ตอง

ใชความรูทางคณิตศาสตรระดับสูง 

3.  เปนผูที่สามารถบูรณาการความรูและหลักการทางคณิตศาสตรกับประสบการณดาน

วิจัย เพื่อนําไปใชในการจัดการปญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวของตอสังคมและประชาคมไดโดยยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนพัฒนา/แผนการเปลีย่นแปลง กลยทุธ ตัวบงชี ้
2.1. พัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานไมตํ่า

กวาเกณฑที่ สกอ. กําหนดและสอดคลอง

กับการเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และ

ความตองการของสังคม 

พัฒนาหลักสูตร โดยอาศัยกรอบ

แนวคิดของหลักสูตรสากล การ

เปล่ียนแปลงทางการศึกษา และ

ความตองการของสังคม  

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

2.2  พัฒนาศักยภาพของอาจารย ใหทันตอ

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษา และเพิ่มพูน

ประสบการณใหมีความหลากหลายและลุม

ลึก 

สนับสนุนอาจารยใหพัฒนา

ศักยภาพเพิ่มพูนประสบการณ

ของตนใหทันตอการเปล่ียน 

แปลงทางการศึกษา โดยการทํา

วิจัย การศึกษาดูงาน การเขา

รวมอบรมสัมมนาและประชุม

ทางวิชาการรวมท้ังการบริการ

วิชาการ 

จํานวนอาจารยที่ไดรับ

ทุนอุดหนุนวิจัยและงบพัฒนา

บุคลากร จํานวนอาจารยที่เขา

รวมศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา

และประชุมทางวิชาการ จํานวน

อาจารยที่ใหบริการวิชาการ 

จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับตีพิมพ

ในวารสารที่มีมาตรฐาน 

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 
           เปนไปตามขอบังคับของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2554 
1.2 การจัดการศกึษาภาคฤดูรอน 

          อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ

โรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

         ไมม ี
 
2. การดําเนนิการหลักสตูร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
ภาคตนระหวางเดือนมถิุนายน ถงึเดือนกันยายน 

 ภาคปลายระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ 
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2.2 คุณสมบติัของผูเขาศกึษา 
                ผูเขาเปนนิสิตตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับข้ันปริญญาโทหรือเทยีบเทา  และมีคุณ 

สมบัติทั่วไปเปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 

  มีคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)   

2.2.1 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท   สาขาวิชาคณิตศาสตร   คณิตศาสตรประยุกต 

หรือ คณิตศาสตรศึกษา และสาขาอ่ืน ๆ   ที่เกีย่วของกับคณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัย หรือ

สถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานทางดานวิชาการคณิตศาสตรไมเทาเทียมกัน 

2.3.2 นิสิตขาดกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหทางคณิตศาสตรในการสรางและ

พัฒนาองคความรูจากการทํางานวิจัย 

2.3.3 นิสิตขาดทักษะและความสามารถการใชภาษาอังกฤษ 

2.3.4 นิสิตขาดความพรอมดานทุนทรัพยและการบริหารจัดการเวลาเรียน เพราะตอง

ทํางานพิเศษระหวางการเขาศึกษาในหลักสูตร 
 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสติในขอ 2.3 
2.4.1 กําหนดใหนิสิตกลุมนี้เรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อใหมีพื้นฐานความรูเพียงพอตอ

การศึกษาข้ันตอไป ทั้งนี้อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.4.2 สงเสริมใหนิสิตเรียนอังกฤษเพิ่มเติม และใหนิสิตไดฝกการอาน ทําความเขาใจ

ภาษาจากการมอบหมายงาน ส่ิงตีพิมพที่เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งใหฝกการฟงจากรายวิชาสัมมนา 

2.4.3 สนับสนุนใหเขารวมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อฟง พูด และส่ือสารเปน

ภาษาอังกฤษ 
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 3 ป 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปที ่1 5 5 5 5 5 

ชั้นปที ่2 - 5 5 5 5 

ชั้นปที ่3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 5 5 5 
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               2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

     คาใชจาย 

ยอดสะสม  

(ตอหัว) 

 หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     

  คาตอบแทนผูสอน (24 หนวยกิต x 1200 บาทตอช่ัวโมง x 15 คร้ังตอภาค)   432,000.000  

  คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป)    41,694.375  

  กิจกรรมตามท่ีระบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   

  คาครุภัณฑที่ใชสําหรับนิสิต   

  

คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 

หรืออื่นๆ แลวแตหลักสูตร   

   คาใชจายรวม 473,694.375  

    คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตข้ันตํ่า 5 คน)   94,738.875 94,738.875 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก   94,738.875 

  งบพัฒนาหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%)   6,315.925  

  งบวิจัยของหนวยงาน (ข้ันตํ่า 5%)   6,315.925  

   คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 18,947.775   

     

 หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ    126,318.50 

  คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว)  12,000.00  

     

 หมวดกองทนุพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)  22,291.50  148,610.00 

     

 หมวดคาใชจายสวนกลาง  51,390.00  200,000.00 

  คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (5,450 x จํานวนป)  16,350.00  

  คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)    9,000.00  

  คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,300 x จํานวนป)    3,900.00  

   คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 x จํานวนป)  22,140.00   

     

 คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร    200,000.00 

ป 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียน 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด1 

  แบบทางไกลผานส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก 

  แบบทางไกลผานส่ือแพรภาพและเสียงเปนส่ือหลัก 

  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนส่ือหลัก (E-learning) 

  แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรยีนขามมหาวทิยาลยั  
การเทยีบเคียงหนวยกิตเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 7 ขอที่ 38 และขอที่ 39 

 
3. หลกัสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลกัสูตร 
3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

                                  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร แบบ 2.1  เปนหลักสูตรแบบ

ศึกษาเต็มเวลา โดยมีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเทากบัหรือไมนอยกวา 12 หนวยกิต และปริญญานิพนธไม

นอยกวา 36 หนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 48 หนวยกิต                       
 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร                    
หมวดวชิา หนวยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ    3 

2. หมวดวิชาเลือก                                                   ไมนอยกวา 9 

3. ปริญญานพินธ 36 
                                รวม                                ไมนอยกวา 48 

 
3.1.3.1  หมวดวิชาบังคับ 
           กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

คณ 792 หัวขอวิจยัปจจุบันทางคณิตศาสตร  1(0-2-1) 

MA 792 Current Research Topics in Mathematics  
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คณ 793 สัมมนาทางคณิตศาสตรข้ันสูง 1 1(0-2-1) 

MA 793 Seminar in Advanced Mathematics I  

คณ 794 สัมมนาทางคณิตศาสตรข้ันสูง 2 1(0-2-1) 

MA 794 Seminar in Advanced Mathematics II   
 

3.1.3.2   หมวดวิชาเลือก 
                                                 กาํหนดใหเรียนไมนอยกวา  9  หนวยกิต จากรายวชิาตอไปนี้   

คณ 512 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอน  3(3-0-6) 

MA 512 Complex Analysis  

คณ 513  การวิเคราะหฟงกชัน  3(3-0-6) 

MA 513 Functional Analysis  

คณ 514  การวิเคราะหเชิงฟงกชันไมเชิงเสน 3(3-0-6) 

MA 514 Nonlinear Functional Analysis  

คณ 515  การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1   3(3-0-6) 

MA 515 Numerical Analysis I  

คณ 516  การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2    3(3-0-6) 

MA 516 Numerical Analysis II  

คณ 517  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

MA 517 Theory of Ordinary Differential Equations  

คณ 518 สมการเชิงอนุพันธยอย 2   3(3-0-6) 

MA 518 Partial Differential Equations II  

คณ 519  สมการเชิงอนุพันธยอย 3  3(3-0-6) 

MA 519 Partial Differential Equations III  

คณ 521   ทฤษฎีกรุป  3(3-0-6) 

MA 521 Group Theory  

คณ 522 พีชคณิตแนวใหม 3(3-0-6) 

MA 522 Modern Algebra  

คณ 523 พีชคณิตเชิงเสนช้ันสูง 3(3-0-6) 

MA 523 Advanced Linear Algebra  

คณ 524 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 

MA 524 Algebraic Semigroup Theory   
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คณ 526 ทฤษฎีริงและมอดูล 1 3(3-0-6) 

MA 526 Rings and Modules Theory I  

คณ 527 ทฤษฎีริงและมอดูล 2 3(3-0-6  

MA 527 Rings and Modules Theory II  

คณ 528 ทฤษฎีเมทริกซ 3(3-0-6) 

MA 528 Matrix Theory  

คณ 534   เรขาคณิตเชิงอนุพันธ  3(3-0-6) 

MA 534 Differential Geometry  

คณ 551  ทฤษฎีกราฟ 1     3(3-0-6) 

MA 551 Graph Theory I  

คณ 552  ทฤษฎีกราฟ 2    3(3-0-6) 

MA 552 Graph Theory II  

คณ 553 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1 3(3-0-6) 

MA 553 Combinatorics I  

คณ 554 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2 3(3-0-6) 

MA 554 Combinatorics II  

คณ 561   ทอพอโลยี 3(3-0-6) 

MA 561   Topology  

คณ 571 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

MA 571 Mathematical Programming I  

คณ 572 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

MA 572 Mathematical Programming II  

คณ 573 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6) 

MA 573 Selected Topics in Operation Research  

คณ 574 สถิติคณิตศาสตรข้ันสูง 1 3(3-0-6) 

MA 574 Advanced Mathematical Statistics I  

คณ 575 สถิติคณิตศาสตรข้ันสูง 2 3(3-0-6) 

MA 575 Advanced Mathematical Statistics II  

คณ 711 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 

MA 711 Banach Space Theory  

คณ 712 ทฤษฎีเมเชอร และความนาจะเปน 3(3-0-6) 
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MA 712 Measure Theory and Probability  

คณ 713 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

MA 713 Numerical Solution of Ordinary Differential Equations  

คณ 714 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย 3(3-0-6) 

MA 714 Numerical Solution of Partial Differential Equations  

คณ 715 การวิเคราะหเชิงประยุกต 3(3-0-6) 

MA 715 Applied Analysis  

คณ 716 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

MA 716 Mathematical Modelling I  

คณ 717 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

MA 717 Mathematical Modelling II  

คณ 721 ทฤษฎีริงไมสลับที่ 3(3-0-6) 

MA 721 Noncommutative Ring Theory  

คณ 722 พีชคณิตฮอมอโลยี 3(3-0-6) 

MA 722 Homological Algebra  

คณ 723 ทฤษฎีแลตทิซ 3(3-0-6) 

MA 723 Lattice Theory  

คณ 771 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 

MA 771 Optimization Techniques  

คณ 772 ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก 3(3-0-6) 

MA 772 Probability and Stochastic process  

คณ 773 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

MA 773 Mathematical Finance  

คณ 791 การศึกษารายบุคคลทางวิชาคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

MA 791 Individual Studies in Mathematics   

                            3.1.3.3   ปริญญานิพนธ 
                                       กําหนดใหเรียน 36 หนวยกิต 

คณ 999 ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 

MA 999 Dissertation  
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ความหมายของเลขรหัสวชิา 
 รายวิชาซ่ึงเปดสอน มีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้ 

 คณ หรือ MA  หมายถึง    รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร  
 ในสาขาวิชานั้น ๆ สามารถแยกหมวด ตามตัวเลข 3 หลัก นาํหนาชื่อวชิา โดยมี
ความหมายของตัวเลขแตละหลกั ดังนี ้
    เลขรหัสตัวแรก  หมายถงึกลุมวิชาสําหรับระดับบัณฑติศึกษาดังตอไปนี้ 

                                     เลข 5,6,7 หมายถึง วิชาบรรยาย หรือวิชาสัมมนา  

                                     เลข 9 หมายถงึ ปริญญานิพนธ 

    เลขรหัสตัวกลาง หมายถึงกลุมวิชาดังตอไปนี ้

เลข 0 หมายถึง พื้นฐาน 

เลข 1 หมายถงึ การวิเคราะห 

เลข 2 หมายถึง พีชคณิต 

เลข 3 หมายถึง เรขาคณิต 

 เลข 4 หมายถงึ รากฐานของคณิตศาสตร 

 เลข 5 หมายถงึ คณิตศาสตรดิสครีต 

 เลข 6 หมายถึง ทอพอโลย ี

            เลข 7 หมายถึง คณิตศาสตรประยุกต 

 เลข 8 หมายถงึ อ่ืนๆ 

 เลข 9 หมายถงึ ปริญญานิพนธ 

    เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถงึลําดับรายวชิาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหนวยกิต 

เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถงึ จํานวนหนวยกิตทัง้หมดของรายวิชา 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถงึ จาํนวนชั่วโมงทฤษฎี 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถงึ จาํนวนชั่วโมงปฏิบัติ 

เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถงึ จาํนวนชั่วโมงที่ศึกษาดวยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

                     แผนการศึกษาสาํหรบัแผน 2.1  
ปที่ 1   ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต ปที่ 1   ภาคเรียนที ่  หนวยกิต 

วิชาเอกบังคับ   1 วิชาเอกบังคับ   2 

คณ 793 สัมมนาทาง

คณิตศาสตรข้ันสูง 1 

1(0-2-1)  คณ 792  หวัขอวิจัยปจจุบันทาง

คณิตศาสตร 

คณ 794 สัมมนาทางคณิตศาสตร

ข้ันสูง 2 

1(0-2-1)  

 

1(0-2-1) 

วิชาเอกเลือก   6 วิชาเอกเลือก    3 

2  รายวิชา 6(6-0-12) 1  รายวิชา 3(3-0-6) 

รวมจาํนวนหนวยกิต   7 รวมจาํนวนหนวยกิต       5 
ปที่ 2   ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต ปที่ 2  ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 

คณ 999 ปริญญานพินธ    9 คณ 999 ปริญญานพินธ    9 

รวมจาํนวนหนวยกิต       9 รวมจาํนวนหนวยกิต       9 
ปที่ 3   ภาคเรียนที ่1 หนวยกิต ปที่ 3  ภาคเรียนที ่2 หนวยกิต 

คณ 999 ปริญญานพินธ    9 คณ 999 ปริญญานพินธ    9 

รวมจาํนวนหนวยกิต       9 รวมจาํนวนหนวยกิต       9  
 
 
3.1.5 คําอธบิายรายวชิา 
       หมวดวชิาบังคับ 

 

คณ 792 หัวขอวิจยัปจจุบันทางคณิตศาสตร 1(0-2-1) 

MA 792 Current Research Topics in Mathematics 

 อภิปรายและนําเสนอหวัขอที่ทนัสมัยและนาสนใจทางคณิตศาสตร 

คณ 793 สัมมนาทางคณิตศาสตรข้ันสูง 1 1(0-2-1) 

MA 793 Seminar in Advanced Mathematics I 

 อภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตรที่ทํากันอยูในปจจุบันโดยแยกตามสาขาวชิาที่

แตกตางกนัไป 

คณ 794 สัมมนาทางคณิตศาสตรข้ันสูง 2 1(0-2-1) 

MA 794 Seminar in Advanced Mathematics II 
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 อภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตรที่ทํากันอยูในปจจุบันโดยแยกตามสาขาวชิาที่

แตกตางกนัไป และเกี่ยวของกับหวัขอปริญญานพินธ 
 
                             หมวดวิชาเลือก 

คณ 512 การวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 

MA 512 Complex Analysis  
 ฟงกชันฮารมอนิก  อินทิกรัลปวสซง  ปญหาดีริคเลต  การสงคงรูป  ผลคูณอนันต  การยืด

ขยายโดเมนของฟงกชันวิเคราะห  และทฤษฎีบทฟงกชันรีมันน 

คณ 513 การวิเคราะหเชิงฟงกชนั 3(3-0-6) 

MA 513 Functional Analysis  

 ปริภูมิเชิงเสน  การดําเนินการเชิงเสน  ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิคาประจํา  ปริภูมิฮาหน-

บานาค  และทฤษฎีบทฮาหน-บานาค  ปริภูมิผลคูณภายใน  ปริภูมิฮิลเบิรต 

คณ 514 การวิเคราะหเชิงฟงกชนัไมเชิงเสน 3(3-0-6) 

MA 514 Nonlinear Functional Analysis  

 ปริภูมิบานาคและปริภูมิฮิลเบิรต บานาคลิมิต ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางและ

ปริภูมิฮิลเบิรต เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทการลูเขาในปริภูมิบานาค ทฤษฎีบท

จุดตรึงในปริภูมิทอพอโลยีเวกเตอร 

คณ 515 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1 3(3-0-6) 

MA 515 Numerical Analysis I  

 วิธีการลูเขาและการวิเคราะหคาคลาดเคล่ือนในพีชคณิตเชิงเสนการคณนา วิธีแบบตรง

สําหรับระบบเชิงเสน การแยกของเมทริกซ วิธีทําซํ้า โปรแกรมของคาลักษณะเฉพาะ โดย

ระเบียบวิธีกําลัง คิวอารแลนคซอส และระเบียบวิธีอ่ืน ๆ คาลักษณะเฉพาะเอกฐาน คา

ลักษณะเฉพาะนัยทั่วไป 

คณ 516 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2 3(3-0-6) 

MA 516 Numerical Analysis II  

 ทฤษฎีการประมาณคาในชวง การประมาณของฟงกชัน การวิเคราะหและกรใชข้ันตอนวิธี

เชิงตัวเลขสําหรับการแกปญหาในสมการเชิงอนุพันธสามัญ และสมการเชิงอนุพันธยอย 

ทฤษฎีการประมาณ 

คณ 517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนพุันธสามัญ 3(3-0-6) 

MA 517  Theory of Ordinary Differential Equations  

 ทฤษฎีบทการมีจริงและการมีอันเดียว ระบบสมการเชิงอนุพนัธเชงิเสน การมีอันเดียว การ
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ปรับเรียบ และการข้ึนอยูกบัคาเงื่อนไขเร่ิมตนของคําตอบของระบบของสมการเชิงอนพุันธ

สามัญ    เมทริกซหลักมูล เมทริกซเอกซโพเนนเชียล จ ดเอกญานปรกติ ระบบอิสระบน

ระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ ทฤษฎีเพอรเทอรเบชัน 

คณ 518 สมการเชิงอนพุันธยอย 1 3(3-0-6) 

MA 518 Partial Differential Equations I  

 สมการเชิงเสนอันดับหนึ่งและสอง วิธีการแบงชั้นและการวิเคราะหของคําตอบ ทฤษฎีของ

ลักษณะเฉพาะและการแบงชั้นของสมการอันดับสอง การมีจริง การมีอันเดียว และการ

แสดงคาผลเฉลยสําหรับสมการคลื่น ปญหาคาขอบของดิริชเลตและนอยมนัน สําหรับ

สมการลาปลาซ ทฤษฎีศักยในโดเมนสองมติิและสูงกวา ทฤษฎีบทคากลางและกฎคามาก

ที่สุด เอกลักษณของกรีน ปญหาคาขอบคาเร่ิมตนของสมการความรอนและสมการคลื่น กฎ

คามากที่สุดของสมการพาราโบลาวิธีของการขยายฟงกชันคาเจาะจงอนุกรมฟเูรียร และ

การแปลงฟเูรียร 

คณ 519 สมการเชิงอนพุันธยอย 2 3(3-0-6) 

MA 519 Partial Differential Equations II  

 สมการเชิงอนุพันธยอยสําหรับคณิตศาสตรประยุกต ปญหาดิริชเลตและนอยมันน วิธีตัว

แปรเชิงซอน ปญหาเอกพันธุและไมเอกพันธุ ฟงกชันของกรีน วิธีการแปลงแบบอินทิกรัล 

เทคนิคการแปรผันทฤษฎีเพอรเทอรเบชัน การกระจายเชิงเสนกํากับ การกระจายช้ันขอบ 

การประยุกตตาง ๆ 

คณ 521 ทฤษฎีกรุป  3(3-0-6) 

MA 521 Group Theory  

 ทฤษฎีบทชอรดอง-เฮิลแดร  โซลเอเบิลกรุปฟรีกรุป  อาบีเลียนกรุป  ทฤษฎีบทครัลชมดิต 

คณ 522 พีชคณิตแนวใหม  3(3-0-6) 

MA 522 Modern Algebra  

 กรุป  กรุปยอยปรกติ  กรุปผลหาร  ทฤษฎีบทของเคยเลยและของซิโลว  ริง  ไอดีล และริง

ผลหาร  ริงพหนุาม  ฟลด  ฟลดภาคขยาย  ทฤษฎีบทของกาลัว  

คณ 523 พีชคณิตเชิงเสนข้ันสูง 3(3-0-6) 

MA 523 Advanced Linear Algebra  

 ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน เรขาคณิตเชิงเสน  พีชคณิตเชิงหลาย เสน รูปแบบกําลัง

สอง ปริภูมิคูเสมอ คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร ลักษณะเฉพาะ พหนุามลดทอนไมไดและ

พหนุามเล็กสุด รูปแบบบัญญัติของจอรแดน ปริภูมิผลคูณภายในข้ันตอนวีการต้ังฉาก และ

ข้ันตอนวธิีการกราม-ชมิดต ตัวดําเนนิการยูนิแทรีและตัวดําเนินการปรกติ 
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คณ 524 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 

MA 524 Algebraic Semigroup Theory   

 แนวความคิดหลักมูล ความสัมพันธของกรีน เซมกิรุปผกผัน เซมิกรุปการแปลง การแยก 

การขยาย  และการแทนเซมกิรุป 

คณ 526 ทฤษฎีริงและมอดูล 1 3(3-0-6) 

MA 526 Rings and Modules Theory I  

 มอดูลและมอดูลยอย สัณฐานของมอดูล อันตรสัณฐานสวนของผลบวกตรง ผลบวกตรงและ

ผลคูณของมอดูล การกอกาํเนิดและการกอกําเนิดรวมเกีย่ว เซมิซิมเปลมอดูล ซอคเคิลและ

แรดิคอล เงื่อนไขลูกโซ ริงเซมิซิมเปล ริงโลคอลและริงแบบอารทิน ภาวะอินเจคทีฟและภาวะ

โปรเจคทีฟ โปเจคทีฟมอดูลและตัวกอกําเนิด อินเจคทฟีมอดูลและตัวกอกําเนิดรวมเกี่ยว 

คณ 527 ทฤษฎีริงและมอดูล 2 3(3-0-6) 

MA 527 Rings and Modules Theory II  

 มอดูลที่เปนผลประกอบของอนุกรม  การแยกจําแนกของมอดูล  สมบัติการแลกเปล่ียนและ

สมบัติการตัดออก  มอดูลอินเจคทฟีและริงแบบเนอแทร  ริงเซมิเปอรเฟก  ริงเปอรเฟก  ริง

ซีเรียลและริงควอซี–โฟรเบนิอุส 

คณ 528 ทฤษฎีเมทริกซ 3(3-0-6) 

MA 528 Matrix Theory  

 เมทริกซ ตัวกาํหนดและระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเชิงเสน การ แปลงเชิงเสน รูปแบบบัญญัติ

จอรแดน ฟงกชันของเมทริกซ นอรมและขอบเขตสําหรับคาลักษณะเฉพาะ ตัวผกผันนัยทั่วไป 

และเมทริกซไมเปนลบ 

คณ 534 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ 3(3-0-6) 

MA 534 Differential Geometry  

 สวนโคงในสามมิติ  เรขาคณิตในสามมิติ  แคลคูลัสบนพื้นผิว  เรขาคณิตของพื้นผิว

ในสามมิติ  คุณสมบัติจากภายในของพืน้ผิว 

คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3-0-6) 

MA 551 Graph Theory I  

 ความรูเบ้ืองตนในทฤษฎีกราฟ โครงสรางของกราฟ กราฟและกรุป กราฟเคยเลย ตนไมและ

กราฟเช่ือมโยง กราฟและไดกราฟออยเลอเรียน กราฟและไดกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิง

ระนาบ 

คณ 552 ทฤษฎีกราฟ 2 3(3-0-6) 

MA 552 Graph Theory II  
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 การฝงใน การใหสีกราฟ การจับคู การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเนชันของ

กราฟ ทฤษฎีกราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมซีย วิธเีชิงความนาจะเปนในทฤษฎีกราฟ 

คณ 553 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1 3(3-0-6) 

MA 553 Combinatorics I  

 คณิตศาสตรเชิงการจัดเบ้ืองตน  อนกุรมรูปนัย  ฟงกชนักอกําเนิดและการประยุกต สูตรการ

เพิ่มเขา-ตัดออก  การผกผัน 

คณ 554 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2 3(3-0-6) 

MA 554 Combinatorics II  

 เซตอันดับบางสวน  ฟงกชันเมอบิอุส  การผกผันของเซตอันดับบางสวน  ทฤษฎีของโพลยา  

ทฤษฎีของแรมซีย  การออกแบบเชิงการจัด 

คณ 561 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 

MA 561 Topology  

 ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทัว่ไป  ปริภูมิยอย สมานสัณฐาน ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร การลูเขา 

การแยกกันได ความเช่ือมโยง ปริภูมิกระชับ ปริภูมิเมตริก วถิีฮอโมโทมกิ 

คณ 571 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

MA 571 Mathematical Programming I  

 ตัวแบบกําหนดการเชิงเสน  รากฐานเชิงคณิตศาสตรและการแปลความของกําหนดการเชิง

เสน  วิธซีิมเพลกซและวิธีซมิเพลกซแกไข  คูเสมอกนั  การวิเคราะหหลังคาเหมาะทีสุ่ด  วิธี

จุดภายใน 

คณ 572 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

MA 572 Mathematical Programming II  

 การหาคาเหมาะที่สุดตามแบบฉบับ  การวิเคราะหเชิงนนู  เงื่อนไขการมีคาเหมาะที่สุดของ

คารูช-คุน-ทักเคอร  เกณฑกาํหนดของเงื่อนไขบังคับ  ภาวะคูกนัและเงือ่นไขการมีคาเหมาะ

ที่สุดของจุดอานมา  ฟงกชนับังคับและฟงกชนัเขตแดน  กาํหนดการเชิงกาํลังสอง  

กําหนดการแยกสวน  กาํหนดการเศษสวน และกําหนดการเชิงเรขาคณิต 

คณ 573 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6) 

MA 573 Selected Topics in Operation Research  

 กําหนดการพลวัต กาํหนดการเชิงจาํนวนเต็ม ปญหาขายงาน ปญหาการขนสง 

คณ 574 สถิติคณิตศาสตรข้ันสูง 1 3(3-0-6) 

MA 574 Advanced Mathematical Statistics I  

 การแจกแจงของการสุมตัวอยาง  การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐาน  คุณสมบัติที่
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เหมาะสมของการทดสอบและตัวประมาณ  ชวงความเชื่อมั่น  การทดสอบเชิงเสนทั่วไป 

ทฤษฎีเกาส-มารโคฟ  หวัขอเลือกสรรโดยวธิีนอนพาราเมตริกและการวเิคราะหเชงิอนบุรรพ 

คณ 575 สถิติคณิตศาสตรข้ันสูง 2 3(3-0-6) 

MA 575 Advanced Mathematical Statistics II  

 ทฤษฎีการตัดสินใจ ปญหาการตัดสินใจทัว่ไป กระบวนการที่เหมาะทีสุ่ด การทดสอบ

สมมติฐาน การประมาณคาแบบจุด ความไมเอนเอียง ความเพียงพอ ความไมเปล่ียน 

แปลง การประมาณคาแบบชวง การทดสอบที่มีกาํลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบเชิงเสน 

หลักการมินิแม็กซ วิธีการนอนพาราเมตริกและวิธกีารเชิงอนุบรรพ 

คณ 611 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 

MA 611 Banach Space Theory  

 ทอพอโลยีและขาย ปริภูมิเวกเตอรเชิงทอพอโลย ีทอพอโลยีออนและทอพอโลยีออน(*)  

ความนูน ความมน ความเรียบและคุณสมบัติเรขาคณิตอ่ืน ๆ 

คณ 712 ทฤษฎีเมเชอร และความนาจะเปน 3 3-0-6) 

MA 712 Measure Theory and Probability  

 เมเชอรและการหาปริพนัธ แนวคิดของการลูเขา ตัวแปรสุม ความเปนอิสระ และคาคาดหวัง

แบบเงื่อนไข กฏของจํานวนที่มีคามาก ทฤษฎีบทการลูเขาสูศูนยกลาง และทฤษฎีบทมาร

ติงเกล 

คณ 713 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนัธสามัญ 3(3-0-6) 

MA 713 Numerical Solution of Ordinary Differential Equations  

 วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับปญหาคาเร่ิมตน รวมทัง้วธิีตัวทํานาย-ตัวแก วิธรุีงเง-คุตตา  วธิีผสม

และวิธีประมาณคานอกชวง  ระบบที่แกยาก  วิธียงิเปาสําหรับปญหาคาขอบสองจุด  ผลที่

มีเสถียรภาพสัมพัทธและสัมบูรณ  วิธกีึ่งเชิงเสน 

คณ 714 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนัธยอย  (3-0-6) 

MA 714 Numerical Solution of Partial Differential Equations  

 สํารวจวธิีผลตางจํากัดสําหรับสมการเชิงอนุพนัธยอย  รวมทัง้สมการเชิงวงรีพาราโบลา และ

ไฮเพอรโบลา  แนะนาํวธิีธาตุมูลจํากัด  การประยุกตกับสมการเชิงอนพุนัธยอยทัง้ชนดิเชิง

วงรีและเชิงพาราโบลา 

คณ 715 การวิเคราะหเชิงประยุกต 3(3-0-6) 

MA 715 Applied Analysis  

 ทฤษฎีของสมการอนพุันธเชงิเสน   ทฤษฎีสตูรม-ลีอูวิลล  การวิเคราะหฟูเรียร  ฟงกชนั

พิเศษ  การแปลงเชิงปริพันธ  ปญหาคาขอบ ฟงกชนัของกรีน  สมการปริพันธ 
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คณ 716 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

MA 716 Mathematical Modelling I  

 กระบวนการวยิุต  สมการผลตางเชงิเสนและไมเชิงเสน  กระบวนการตอเนื่องและสมการ

เชิงอนพุนัธสามัญ  การมีอยูและความเปนไปไดอยางเดียวของผลเฉลย  เสถียรภาพของผล

เฉลย  ทฤษฎีเพอรเทอรเบชนั  วิธีเฟส-ระนาบและผลเฉลยเชิงคุณภาพ การประยุกต 

คณ 717 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

MA 717 Mathematical Modelling II  

 ทฤษฎีบทการมีอยู ความเปนไปไดอยางเดียว และความตอเนื่อง  ผลเฉลยโดยประมาณ

ดวยวิธทีาํซํ้า  ระบบอิสระ  การวิเคราะหเฟส-ระนาบ  ผลเฉลยเปนคาบ  จุดเอกฐาน  วัฏ

จักรและลิมิตวฏัจักร  ทฤษฎีไบเฟอรเคชัน  ทฤษฎีเกี่ยวกบัเสถียรภาพ  ฟงกชันไลพนูอฟ  

การคนควาเชิงวิเคราหและเชิงเรขาคณิตของสมการอันดับสอง เชน สมการของแวนเดอร

พูล และ ของไลนารด  

คณ 721 ทฤษฎีริงไมสลับที ่ 3(3-0-6) 

MA 721 Noncommutative Ring Theory  

 เนอเทอเรียนและอารทิเนียนริง ทฤษฎีบทโครงสรางเวดเดอรเบิรน สําหรับแบบริงกึ่ง

เชิงเดียว ริงของผลหาร และริงที่อธิบายลักษณะเฉพาะดวยมอดูลบนริงนัน้ 

คณ 722 พีชคณิตเชิงฮอมอโลย ี 3(3-0-6) 

MA 722 Homological Algebra  

 มอดูลบนริง ผลคูณเทนเซอร และกรุปของสาทิสสัณฐาน แค็ททกิอริและฟงกเตอร ฮอมอโล

ยีฟงกเตอร โปรเจคทีฟและอินเจคทฟีมอดูล ฟงกเตอรอนุพทัธ 

คณ 723 ทฤษฎีแลตทิซ 3(3-0-6) 

MA 723 Lattice Theory  

 สัจพจนของแลตทิซ  ทฤษฎีโครงสรางและการแทนท่ี  แลตทิซบริบูรณ  การประยุกตทาง

พีชคณิตและทางทอพอโลยทีั่วไป  กรุปอันดับแลตทิซ  โมนอยดอันดับแลตทิซ 

คณ 771 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 

MA 771 Optimization Techniques  

 การหาคาเหมาะที่สุดที่ไมมีเงื่อนไขบังคับ การคนหาตามเสน การคนหาหลายมิติ วธิีสําหรับ

การหาคาเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ  วิธภีาพฉายเกรเดียนต  วิธีลดทอนเกรเดียนต 

คณ 772 ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก 3(3-0-6) 

MA 772 Probability and Stochastic process  

 คุณสมบัติเบ้ืองตนของตัวแบบความนาจะเปน ความเปนอิสระ ตัวแปรสุมและการแจกแจง
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ของตัวแปรสุม ความนาจะเปนแบบเงื่อนไข กฎของจํานวนที่มีคามาก ทฤษฎีบทขีดจํากัด

กลาง แนวเดินเชิงสุม ลูกโซแบบมารคอฟและการเคลื่อนไหวแบบราวเนียน บทประยุกตของ

หัวขอที่คิดเฉพาะ 

คณ 773 คณิตศาสตรการเงนิ 3(3-0-6) 

MA 773 Mathematical Finance  

 การหาการควบคุมที่เหมาะสม การโปรแกรมเชิงพลศาสตร สมการแฮมิลตันจาโคบ ีผล

เฉลยความหนดื การควบคุมที่เหมาะสมเฟนสุม ชวงเวลาแบบตอเนื่องและเต็มหนวย 

สมการแฮมิลตัน-จาโคบี-เบลแมน การตรวจสอบการโตแยง สมการเชงิอนพุันธเฟนสุมสูตร

เฟยมนันคัซ เวลาหยุดนิง่ ทฤษฏีบทกิลซานอฟ สมการพาราโบลิก ผลเฉลยพืน้ฐาน ปญหา

คาขอบ หลักการคาสูงสุด บทประยุกตเกี่ยวกับการเงนิรวมทั้งการหากรอบเหมาะสมและ

การเลือกไพรซิงค 

คณ 791 การศึกษารายบุคคลทางวิชาคณิตศาสตร 3(0-6-3) 

MA 791 Individual Studies in Mathematics  

 นิสิตและอาจารยรวมกนัพิจารณาเนื้อหาคณิตศาสตรที่จะศึกษาใหเหมาะสมกับความ

ตองการศึกษาเรียนรูของนิสิตและเพื่อประโยชนในกาปฏิบัติงานวิจัย 
          
         ปริญญานิพนธ 

คณ 999 ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 

MA 999 Dissertation  

 วิจัยในหวัขอทางคณิตศาสตร  สําหรับหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร  สําหรับผูสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอหลักสูตรปริญญาเอก 
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3.2   ชื่อ สกลุ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
3.2.1 อาจารยประจําหลกัสูตร 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา/สถาบันที่จบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นายณรงค  ปนนิ่ม* ศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2516, 

วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2518, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2524, 

University of the Philippines  
 

2 นางสาววราภรณ  แสนพลพัฒน* ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2538, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   M.S. (Mathematics), 2541, 

Illinois State Uni ersity 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2545, 

Western Michigan University 

 

3 นางเสริมศรี  ไทยแท* อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2538, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 
xxxxxxxxxxxxx  

   วท.ม. (คณิตศาสตร), 2542, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

   ปร.ด. (คณิตศาสตร), 2552, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

4 นางสาวพิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2540, 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 
xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), 2545, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

ธนบุรี   

 

   Ph.D. (Mathematical Sciences), 

2551, University of Durham, UK 
 

5 นางเรืองวรินท  อินทรวงษ  สรารักษ

สกุล 

อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
xxxxxxxxxxxxx  

   วท.ม. (คณิตศาสตร), 2547, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

   วท.ด. (คณิตศาสตร), 2552, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

 
หมายเหตุ *อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา/สถาบันที่จบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 นายณรงค  ปนนิ่ม ศาสตราจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2516, 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2518, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2524, 

University of the Philippines 
 

2 นางศรีเสงี่ยม  จักรใจ รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2517, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร), 2520, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

3 นางสาววราภรณ  แสนพลพัฒน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2538, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
xxxxxxxxxxxxx 

   M.S. (Mathematics), 2541, 
Illinois State University 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2545, 

Western Michigan University 
 

4 นายธงชัย  บทมาตย อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545, 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), 
2548,มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วท.ด. (คณิตศาสตร), 2554, 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 

5 นางสาวพิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2540, 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), 
2545, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลา ธนบุรี   

 

   Ph.D. (Mathematical 

Sciences), 2551, 

University of Durham, UK 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา/สถาบันที่จบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

6 นางสาวรุงฟา  จันทจารุภรณ อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2535, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2538, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2548,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

 

7 นายสายัณห  โสธะโร อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2534, 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

xxxxxxxxxxxxx  

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2537, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2550, 
Curtin University of 
Teachnology 

 

8 นางสุกัญญา  หะยีสาและ อาจารย ค.บ. (คณิตศาสตร), 2542, 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

xxxxxxxxxxxxx  

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2545, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

9 นางเสริมศรี  ไทยแท อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2538, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 
xxxxxxxxxxxxx  

   วท.ม. (คณิตศาสตร), 2542, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

   ปร.ด. (คณิตศาสตร), 2552, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

10 นางเรืองวรินท  อินทรวงษ 

สราญรักษสกุล 

อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
xxxxxxxxxxxxx  

   วท.ม. (คณิตศาสตร), 2547, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

   วท.ด. (คณิตศาสตร), 2552, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา/สถาบันที่จบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

11 นางสาวศิริรัตน  สุขใส อาจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2542, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
xxxxxxxxxxxxx  

   วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), 
2546, มหาวิทยาลัยเชียงใหม   

 

   ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต), 

2552, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี 

 

12 นายขวัญ  เพียซาย อาจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2544, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx  

   กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2547, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2553,
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

13   นางสาวอรพินท  เจียระพงษ รองศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2516, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
xxxxxxxxxxxxx  

   M.A. (Statistical Theory and 

Applications), 2520,  

American University 

 

14  นางสาวสุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ ผูชวยศาสตราจารย B. (Math and Diploma in  

Computer Science), 2522, 

University of Newcastle 

xxxxxxxxxxxxx  

  Ph.D. (Educational   

measurement and Statistics),  

2532,University of Iowa 

 

15  นางสาวศิรินุช  เทียนรุงโรจน ผูชวยศาสตราจารย วท.บ. (คณิตศาสตร), 2524, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
xxxxxxxxxxxxx  

  พบ.ม. (สถิติประยุกต)  

สาขาคอมพิวเตอรศาสตร, 2526, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

 

   กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2547, 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดับ ช่ือ-นามสกุล ตําแหนงวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา/ปที่สําเร็จ
การศึกษา/สถาบันที่จบ 

เลขประจําตัว
ประชาชน 

16  นางสาววราภรณ  วิยานนท อาจารย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร),  

2539,  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx  

   M.S. (Applied Computer Science

2544, Illinois State University 

Ph.D. (Computer Science), 2553

Missouri University of Science an

Technolgy 

 

17  นางสาวอุราพร  ศุขะทัต อาจารย ศศ.บ. (การเงินการธนาคาร), 

2524, มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
xxxxxxxxxxxxx  

   พบ.ม. (สถิติประยุกต)  

สาขาคอมพิวเตอรศาสตร, 2537, 

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร

 

   ปร.ด. (คอมพิวเตอรศึกษา), 2551, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาพระนครเหนือ 

 

18 นายประดิษฐ  มิตราปยานุรักษ อาจารย วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), 2537, 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกลาธนบุรี 

xxxxxxxxxxxxx  

   วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา), 2539, 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

   Ph.D. (Electrical & Computer  

Engineering), 2551,  

Purdue University 

 

 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศกึษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
ไมมี 

4.2 ชวงเวลา 
ไมมี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
ไมมี 
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5. ขอกาํหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
ขอกําหนดในการวิจยัตองเปนหวัขอทางสาขาวิชาคณิตศาสตร  และไดรับอนุมัติจากคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การทํางานวิจัยรายบุคคลทางคณิตศาสตร หรือคณิตศาสตรประยุกต ภายใตการ

ควบคุมและคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพื่อแสดงใหเห็นชัดเจนวานิสิตสามารถเขาใจการทําวิจัย

อยางเปนระบบ  สามารถดําเนินการทําวิจัยและเผยแพรผลงานได 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นิสิตมีความรูและความเขาใจในเนื้อหาอยางลึกซึ้ง  มีการวิเคราะห การใชองความรู 

และเทคโนโลยีในศาสตรที่เกี่ยวของอยางเปนระบบ โดยผานกระบวนการทางคณิตศาสตรเพื่อนาํไปตอ

ยอดองคความรูเดิม  หรือสรางองคความรูใหมในการทาํวิจัยตอไป  
5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 3 เปนตนไป 
5.4 จํานวนหนวยกิต   

ปริญญานิพนธ 36 หนวยกิต 

5.5 การเตรยีมการ  
5.51  มีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

5.5.2 เสนอช่ือหัวขอวิทยานิพนธตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย  ตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อใหไดรับความเห็นชอบ ภายในภาคการศึกษาที่ 3 และไมเกินภาค

การศึกษาที่ 5 

5.5.3 รายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 

5.5.4 การสอบปริญญานิพนธตามแบบฟอรมของบัณฑิตวิทยาลัย  
5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 มีการตีพิมพผลงานปริญญานิพนธของนิสิตในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ

ซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับนานาชาติ 

5.6.2 กําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธ การสอบปากเปลา ตอ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.6.3 กําหนดใหมีการสอบปากเปลาปริญญานิพนธตอคณะกรรมการ  

การประเมินผลการสอบปริญญานิพนธจะเปนเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 และ 9 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต   
คุณลักษณะพิเศษของนสิิต กลยทุธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 

1. มีความรูความเขาใจในสาระหลักของคณิตศาสตร
อยางลุมลึก  สามารถประยุกตใชหลักการ ทฤษฎีที่

สําคัญในดานวิชาการ  และงานวิจัยขั้นสูง 

2.  เปนผูนําทางวิจัยคณิตศาสตรสูระดับนานาชาติ 

3.  มีทักษะในการวิเคราะหและสังเคราะหความรูทาง 

     คณิตศาสตร  สามารถส่ือสารและใชเทคโนโลยี  

     สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ          

1. จัดใหการเรียนการสอนทุกรายวิชา มีการสอดแทรก

คุณลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชา

คณิตศาสตร โดยการใหนิสิตปฏิบัติจริง และเช่ือมโยง

กับองคความรูเดิม หรือสรางองคความรูใหม 

2. ใหนิ สิตทํ าป ริญญานิพนธที่ เ น นการวิ จั ยด าน

คณิตศาสตร และเผยแพรบทความท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของปริญญานิพนธตอสาธารณะ 

3. จัดกิจกรรมเสริมทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ  

เพื่อใหนิสิตมีโอกาสฝกฝนและพัฒนาตนเองท้ังใน

ทักษะดานวิชาการ  และทางสังคม 

 
 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
2.1 ดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

ผลการเรียนรู 
 

กลยทุธการสอน วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

1.  ยึดม่ันในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความซ่ือสัตยสุจริต  

และมีระเบียบวินัย 

2.  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

ทางวิชาการหรืองานวิจัย 

3.  มีความรับผิดชอบตอหนาที่  และเสียสละเพื่อสวนรวม 

4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น  รวมถึงกฎและ

ระเบียบขององคกร 

1. สอดแทรกเร่ืองคุณธรรม 

จริยธรรม  มีความซื่อสัตย

สุจริต  มีระเบียบวินัย  มีความ

รับผิดชอบ  เสียสละเคารพ

สิทธิและความคิดเห็นของผูอื่น  

พรอมทั้งใหมีจิตสํานึกและ

ตระหนักถึงจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพในแตละ

รายวิชา 

2. จัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและ

พัฒนาดานคุณธรรม  

จริยธรรม   

1. ประเมินจากพฤติกรรมใน

ชั้นเรียน  และงานท่ีมอบ 

หมาย  ความรับผิดชอบ

ตอหนาที่และการประเมิน

ตนเองของนิสิต 

2. มีการเขารวมกิจกรรม

สงเสริมและพัฒนาดาน

คุณธรรม  จริยธรรม 
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2.2 ดานความรู 
ผลการเรียนรู กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความรูและความเขาใจอยาง
ถองแทและลึกซ้ึงในหลักการ  

ทฤษฎี  และขอมูลเฉพาะทาง

ทฤษฎีที่เปนแกนในสาขา

คณิตศาสตร 

2. สามารถทําการวิจัย โดยประยุกต

ความรูของสาขาวิชาเพื่อพัฒนา 

และ/หรือสรางองคความรูเชิง

วิชาการใหมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. มีความรูและความเขาใจถึง
ผลกระทบของงานวิจัยตอการ

เปล่ียนแปลงตามสถานการณทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

1.  จัดการเรียนการสอนหลายรูแบบ 

เชน การบรรยาย อภิปราย การฝก

ปฏิบัติ 

2. การศึกษาคนควาหาความรูดวย
ตนเอง 

3.  เชิญผูเช่ียวชาญ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพ มาบรรยายและ

แลกเปล่ียนความรูในสาขาวิชา 

4. การศึกษาดูงาน/การเขารวม

ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 

ในสาขาวิชาและสาขาวิชาที่

เก่ียวของ 

1. ประเมินผลการเรียนรูจากการ 

    เรียนรายวิชา  เชน การสอบ 

    ขอเขียน การทําแบบฝกหัด การ 

    ทาํรายงานการนําเสนอผลงาน 

    ดวยวาจา  และการประเมินตน 

    เองของนิสิต 

2. ประเมินผลการนําเสนอผลงานใน 

    การประชุมวิชาการตางๆ 

 

 
2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถใชความรูความเขาใจ

อยางถองแทและลึกซ้ึงในทฤษฎี

และเทคนิคในการแสวงหา

ความรูในการวิเคราะหประเด็น

และปญหาสําคัญทาง

คณิตศาสตรไดอยางสรางสรรค 

2. สามารถสังเคราะหและ
ประเมินผลงานวิชาการ งานวิจัย 

และพัฒนาความรูหรือ

แนวความคิดใหม โดยบูรณาการ

กับองคความรูเดิมไดอยาง

สรางสรรค 

3.  สามารถวางแผนและดําเนิน

โครงการวิชาการหรืองานวิจัย

ดวยตนเอง 

1. จัดการเรียนการสอนโดยฝกใหมี
ทักษะการคิด  และทักษะการ

วเิคราะห  ดวยกรณีศึกษา 

2. จัดใหมีการศึกษา คนควาและ

แสวงหาความรูดวยตนเอง 

3.  เชิญผูเช่ียวชาญ หรือ

ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการและ

วิชาชีพ มาบรรยาย 

4. ใหนิสิตเขารวมประชุมสัมมนา/

ประชุมวิชาการ ในสาขาวิชาและ

สาขาท่ีเก่ียวของ 

1. ประเมินผลการเรียนรูจากการ 

    เรียนรายวิชา  เชน การสอบ 

    ขอเขียน การทําแบบฝกหัด การ 

    ทาํรายงานการนําเสนอผลงาน 

    ดวยวาจา  และการประเมินตน 

    เองของนิสิต 

2. ประเมินผลงานจากการทําการ 

    ศึกษา  คนควาดวยตนเอง  การ 

    ทําวิจัย  ปริญญานิพนธ 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีความสามารถสูงในการแสดง
ความเห็นทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

2. มีภาวะผูนํา  รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานของตนเองและรวมมือ

กับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู  
วางแผนพัฒนาและปรับปรุง

ตนเองใหมีประสิทธิภาพ 

1. จัดการเรียนการสอน  โดยเนน

การทํางานกลุม  ใหผูเรียนได

ศึกษา คนควา วิเคราะห 

สังเคราะห และนําเสนอเปน

รายงานโดยการอภิปรายกันใน

ชั้นเรียน 

2. จัดกิจกรรมใน/นอกช้ันเรียนตาม

ความสนใจ เพื่อเปนการฝก

ปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบของผูเรียน 

1. ประเมินผลการเรียนรูจากรายงาน 

และสังเกตพฤติกรรมการทํางาน

เปนกลุม และการมีสวนรวมใน

กิจกรรม  และการประเมินตนเอง

ของนิสิต 

2. ประเมินจากการมีสวนรวมในการ
วิพากษวิจารณเชิงวิชาการใน/

นอกชั้นเรียน 

 
 

2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู กลยทุธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะการวิเคราะหและคัด

กรองขอมูลทางคณิตศาสตร

และสถิติเพื่อการศึกษาคนควา

และวิจัย 

2. มีความสามารถในการใช

กระบวนการทางคณิตศาสตร

หรือกระบวนการวิจัยในการคิด

วิเคราะหประเด็นปญหาทาง

วิชาการที่สลับซับซอนได 

3. มีความสามารถในการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  สืบคน

ความกาวหนาทางวิชาการ 

4. ถายทอดความรูและเผยแพร

ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน

รูปแบบตาง ๆ ในวงการวิชาการ  

1. ใหศึกษาคนควาดวยตนเอง โดย
อาจารยเสนอแหลงขอมูลคนควา

แตละรายวิชาผาน Links ซึ่งดูได

จากรายงาน/ผลงานจาก

ปริญญานิพนธ 

2. ใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห
ขอมูล เพื่อสนับสนุนงานวิจัย 

3. มีการเรียนการสอนโดยใชส่ือ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

1. ประเมินผลจากการศึกษา 

คนควาและการวิเคราะหขอมูล

และการประเมินตนเองของ

นิสิต 

2. ประเมินจากการทํารายงาน 

หรือการนาํเสนอผลงานใน

รูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร  

บทความ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลกัสูตรสูรายวชิา(Curriculum Mapping) 

 

•  ความรับผิดชอบหลัก         ο  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู 
ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คณ 512 การวิเคราะหเชิงซอน • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 513 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 514 การวิเคราะหเชิงฟงกชันไมเชิงเสน • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 515 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 516 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 
คณ 517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธสามัญ • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 
คณ 518 สมการเชิงอนุพันธยอย 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 519 สมการเชิงอนุพันธยอย 2 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 
คณ 521 ทฤษฎีกรุป • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 522 พีชคณิตแนวใหม • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 523 พีชคณิตเชิงเสนชั้นสูง • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 524 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต  • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 
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รายวิชา 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู 
ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คณ 526 ทฤษฎีริงและมอดูล 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 527 ทฤษฎีริงและมอดูล 2 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 528 ทฤษฎีเมทริกซ • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 534 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 552 ทฤษฎีกราฟ 2 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 553 คณิตศาสตรเชิงการจัด 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 554 คณิตศาสตรเชิงการจัด 2 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 561 ทอพอโลยี • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 571 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 572 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร 2 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 573 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 574 สถิติคณิตศาสตรขั้นสูง 1 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 575 สถิติคณิตศาสตรขั้นสูง 2 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 711 ทฤษฎีปริภูมิบานาค • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 
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รายวิชา 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู 
ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คณ 712 ทฤษฎีเมเชอร และความนาจะเปน • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 713 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 714 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธยอย • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 715  การวิเคราะหเชิงประยุกต • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 716 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 717 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 2 • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 721 ทฤษฎีริงไมสลับที่ • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 722 พีชคณิตฮอมอโลยี • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 723 ทฤษฎีแลตทิซ • ο ο ο • • ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 771 เทคนิคการหาคาเหมาะที่สุด • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 772 ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 773 คณิตศาสตรการเงิน • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • ο ο ο 

คณ 791 การศึกษารายบุคคลทางวิชาคณิตศาสตร • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο • • ο ο ο 
คณ 792 หัวขอวิจัยปจจุบันทางคณิตศาสตร • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • • • ο 
คณ 793 สัมมนาทางคณิตศาสตรขั้นสูง 1 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • • • ο 
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รายวิชา 

ดานคุณธรรม 
จริยธรรม 

ดานความรู 
ดานทักษะทาง

ปญญา 

ดานทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

 ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตวัเลข 
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) 

คณ 794 สัมมนาทางคณิตศาสตรขั้นสูง 2 • ο ο ο • ο ο • ο ο • ο ο • • • ο 
คณ 999 ปริญญานิพนธ • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 
 
1.    กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

หลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ซึ่งใชระบบคา

ระดับข้ัน  ดังนี้ 

การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา  ใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี้ 

ระดับข้ัน     ความหมาย คาระดับข้ัน 

A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

B  ดี (Good) 3.0 

C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

C พอใช (Fair) 2.0 

D+ ออน (Poor) 1.5 

D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

E ตก (Fail) 0.0 

 

การประเมินผลการสอบพิเศษ ตามขอกําหนดของหลักสูตร ไดแก การสอบภาษา (Language 

Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู 

(Comprehensive Examination) ใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี้ 

ระดับข้ัน  ความหมาย 

P  ผาน (Pass) 

F  ไมผาน (Fail) 

 

การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ  ซึ่งประกอบดวย เนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน และ

การสอบปากเปลา ใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธ  การประเมินให

กระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาผานแลว และใหใชระบบคาระดับข้ัน ดังนี้ 

ระดับข้ัน  ความหมาย 

P  ผาน (Pass) 

F  ไมผาน (Fail) 
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2.   กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิต 
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเปนตามเกณฑการ

ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแตละภาคการศึกษา 

2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบดวยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร  

2.2 อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกันและให

สอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกันผานที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
3.   เกณฑการสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 

หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ขอที่ 48  

นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาไดสําหรับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 

3. ไดคาคะแนนเฉล่ียสะสมของรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00 

4. สอบภาษาตางประเทศได 

5. สอบวัดคุณสมบัติได 

6. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลาปริญญา

นิพนธข้ันสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเกี่ยวกับปริญญานิพนธที่บัณฑิตวิทยาลัยแตงต้ัง 

7. สงปริญญานิพนธฉบับสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

8. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง

ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการระดับนานาชาติซึ่งเปนที่ยอมรับ

ในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย 

 
1. การเตรยีมการสาํหรับอาจารยใหม 

1.1 มีการแนะนํานโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงคของ

การจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนและบทบาทหนาที่ของอาจารยระดับบัณฑิตศึกษา  

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ชี้แจงและแนะนํารายละเอียดตางๆ ในหลักสูตร 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
2.1.1 สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธการสอน และการวัดการ

ประเมินผลการเรียนรู  

2.1.2 สนับสนุนการศึกษาตอ ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรูและประสบการณของ

อาจารยและนําความรูที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพดานอ่ืนๆ  

2.2.1 จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนา

อาจารยที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 

2.2.2 จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงาน

วิชาการในสาขาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร และ/หรืองานสรางสรรคอ่ืนที่มีคุณภาพสามารถ

เผยแพรไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3 สงเสริมใหและสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  

2.2.4 สงเสริมใหอาจารยลาศึกษาตอ / ลาเพิ่มพูนความรูในสาขาเฉพาะ 

2.2.5 มหาวิทยาลัย  บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัย  

เสนอผลงานทางวิชาการ  หรือทําผลงานที่ขอตําแหนงทางวิชาการ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ 
 

1. การบรหิารหลักสูตร 
1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบดวย อาจารยประจําหลักสูตร   อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา รวมทํางานในฐานะคณะกรรมการเพื่อบริหารหลักสูตรใหได

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู  

1.2  คณาจารยของภาควิชาเปนกลไกสําคัญในการผลิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดูแล

รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

1.3  มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาค

การศึกษา เพื่อพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน 
 

2. การบรหิารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพื่อจัดซื้อ

ตํารา ส่ือการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนในช้ันเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต

และภาควิชาจัดสรรทุนผูชวยสอนใหแกนิสิตในหลักสูตรเปนประจําทุกภาคการศึกษา 
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานกัหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ไดแก 

1.  ตํารา  หนงัสือ  ส่ือและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี ้
 

เนื้อหา 
ตําราและหนงัสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตําราและหนงัสือ
ภาษาไทย 

(เลม) 
สื่อ รวม 

คณิตศาสตร 8,579 11,193 597 20,369 

เคมี 5,345 6,568 88 12,001 

ชีววทิยา 10,961 15,834 172 26,967 

ฟสิกส 6,390 8,118 332 14,840 
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เนื้อหา 
ตําราและหนงัสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตําราและ
หนังสือ
ภาษาไทย 

(เลม) 

สื่อ รวม 

สถิติศาสตร 2,845 5,109 83 8,037 

วิทยาการคอมพิวเตอร 4,591 9,387 108 14,086 

จุลชีววทิยา 9,296 13,633 176 23,105 

คหกรรมศาสตร 3,513 10,899 221 14,633 

วัสดุศาสตร (อัญมณี

และเคร่ืองประดับ) 
6,491 10,571 964 18,026 

รวม 58,011 91,312 2,741 152,064 

 

2.  ฐานขอมูล/ส่ืออิเล็กทรอนกิส  ประกอบดวย ThaiLIS จํานวน 11  ฐาน  EBSCO 

จํานวน 5 ฐาน  e-book จํานวน 2 ฐาน   e-thesis จํานวน 2 ฐาน   SciVerse Scopus จํานวน 1 ฐาน  

และ e-journal จํานวน 6 สาขาวิชา 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนสามารถเสนอรายช่ือหนังสือ ส่ือ และตํารา ไปยัง

แหลงคนควาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และส่ือการเรียนการสอน
2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

 
2.4 การประเมินความพียงพอของทรพัยากร 

2.4.1 ประเมนิความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวของ 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

 

3. การบรหิารคณาจารย 
3.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย  

ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิที่สอดคลองกับสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตูร 

คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอนรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ

สอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว

สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตาม

หลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

3.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 
3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก

มารวมสอนในบางรายวิชา และบางหัวขอที่ตองการความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เชญิอาจารยและผูทรงคุณวฒุจิากสถาบันอ่ืน

เปนอาจารยทีป่รึกษาปริญญานพินธรวมหรือกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กําหนดใหอาจารยพิเศษมีแผนการสอนตาม

คําอธิบายรายวิชาเพื่อประกอบการสอน โดยตัวแทนจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน 
4.1 การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 

4.1.1 กําหนดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เพื่อทําหนาที่ประสานและ

สนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตร   

4.1.2 การบริหารบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอนดําเนนิการตามกฎระเบียบใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนนุการเรียนการสอนของมหาวทิยาลัย 
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพือ่เพิ่มทักษะความรูและประสบการณการ

ปฏิบัติงาน ในดานตาง ๆ อยางนอยคนละ 1 คร้ังตอป 
 

5. การสนับสนนุและการใหคําแนะนํานสิิต 
5.1 การใหคําปรกึษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนสิิต 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาใน
การลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต  

5.2 การอุทธรณของนิสิต 
มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณเร่ืองตางๆโดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับวิชาการ  

มีการกําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลานั้น  โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
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5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพื่อขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผล
คะแนนและวิธีการประเมินผล 

5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพื่อการขออุทธรณของนิสิต 
5.2.3 จัดต้ังคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 

 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตจากการใหขอมูลหรือเชิญเขารวมประชุม 

เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
6.2 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหรือผูมีสวนได

เสียในการรวมวิพากษหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอสถานการณปจจุบัน 
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2556 2557 2558 2559 2560 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 
     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อยางนอยกอน

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา  
     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 
     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรูที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ

ดําเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2555 2556 2557 2558 2559 

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพอยางนอยปละ 1 คร้ัง 
     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ50ตอป 
     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม

เฉล่ียไมนอยกวา3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยทุธการสอน 

1.1.1 การประชุมรวมของอาจารยในภาควชิาคณิตศาสตรเพื่อแลกเปล่ียนความ

คิดเห็น ขอคําแนะนาํ ขอเสนอแนะจากอาจารยที่มีความรูและประสบการณ หรือเพือ่นรวมงาน 

1.1.2 การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนิสิต เพื่อสะทอนผลการจัดการเรียนการสอน

ในชวงของการเรียนแตละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ

ความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนที่แตกตางกัน 

1.1.4 การทําวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต

ละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 
 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยผูสอนในแตละวิชาโดยใชแบบประเมิน มศว 

ปค.003 ผานระบบออนไลน 

1.2.2 อาจารยผูสอนประเมินตนเองโดยสังเกตพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงถึงความ

เขาใจ หรือไมเขาใจในงานที่ไดรับมอบหมาย กิจกรรมการการมีสวนรวมในช้ันเรียน นอกจากนี้อาจารย

ผูสอนประเมินตนเองโดยผานผูบังคับบัญชา 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินพิจารณาความ

สอดคลองระหวางประสิทธิภาพของกลยุทธการสอนกับผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของนิสิต 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1  กําหนดใหมีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการภายในและคณะกรรมการ

ภายนอกสถาบัน 

2.2 ในแตละปการศึกษาจัดใหมีการประเมินหลักสูตรซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการ

จัดการเรียนการสอน การประเมินผลสัมฤทธ์ิของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผล 

ที่ได (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของตอคุณภาพของดุษฎี

บัณฑิต  

2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุง

หลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เชิญผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมใน

การใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธการสอน 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการ

ประเมินเปนฐานในการปรับปรุง 

4.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมินคุณภาพ

ภายในภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 

4.4 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ รวมถึง

คณาจารย และผูเกี่ยวของ 
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ภาคผนวก ก 
ขอบังคับมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวโิรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 
สําเนาคําสัง่แตงต้ังคณะกรรมการราง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษหลกัสูตร 

 

ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดดําเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  ในป พ.ศ. 2554 นั้น  เพื่อวิพากษความ

เหมาะสมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

ภาควิชาคณิตศาสตรจึงไดดําเนินการสง (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ไปยังผูทรงวุฒิทาง 

คณิตศาสตร จํานวน 2 ทาน ดังรายช่ือตอไปนี้ 

1. ศาสตราจารย ดร.วิเชียร  เลาหโกศล   

สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2. ศาสตราจารย ดร.กฤษณะ  เนียมมณี   

   สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ผลการวิพากษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  

ของผูทรงคุณวุฒิทั้งสองทาน มีดังนี้ 

 

หัวขอการวิพากษ 
ผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ 
คนที่ 1 คนท่ี 2 

1.  ปรัชญาของหลักสูตร  เหมาะสม เหมาะสม 

2.  ความสําคัญของหลักสูตร     เหมาะสม เหมาะสม 

3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร เหมาะสม เหมาะสม 

4.  โครงสรางหลักสูตร เหมาะสม 

ขอปรับเพิ่มวิชาบังคับ

เปน 6 หนวยกติ 

เหมาะสม 

5.  รายวิชาเฉพาะดานบังคับ เหมาะสม 

ขอปรับเพิ่มวิชาบังคับ

เปน 6 หนวยกติ 

เหมาะสม 

6.  รายวิชาเฉพาะเลือก เหมาะสม เหมาะสม 
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หัวขอการวิพากษ 
ผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ 
คนที่ 1 คนท่ี 2 

7.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม แนะนาํทฤษฎีสําคัญในรายวิชาที่

นิสิตระดับปริญญาควรรู  คือ 

1. Galois Theory (Algebra) 

2. Lebesgues  Measure  

   (Real Analysis) 

3. Hahn-Banach Theorem     

   (Functional Analysis) 

4. Riemann Mapping Theorem  

   (Complex Analysis) 

5. Jordan Canonical Form 

   (Linear Algebra) 

 

8. ขอเสนอแนะในภาพรวมของหลักสูตร    ขอใหทําตามที่เสนอใน ขอ 7 

 ใหครบ 

แผนการพัฒนาปรับปรุง 

ตัวบงชี้ของการพัฒนา

อาจารยควรดูที่ผลงาน 

วิจัยที่มีมาตรฐาน 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒไดดําเนินการเปดหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ข้ึนป พ.ศ. 2549  และป พ.ศ. 2552 ไดผลิตดุษฎีบัณฑิต

จํานวน 3 คน ในปจจุบันมีนิสิตที่ยังศึกษาอยู 2 คน    

ในการประเมินหลักสูตร ภาควิชาคณิตศาสตรไดดําเนินการสง (1) แบบสอบถามความพึงพอใจของ

บัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  (2) แบบสอบถามความ

พึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  และ(3) แบบสอบถาม

ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร   

การประเมินผลในแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  ไดกําหนดคะแนนความคิดเห็นตามมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) เปน 5 ระดับความพึงพอใจ ดังนี้  

5  คะแนน   สําหรับ   มากที่สุด   

4  คะแนน   สําหรับ   มาก 

3  คะแนน    สําหรับ   ปานกลาง 

2  คะแนน    สําหรับ   นอย 

1  คะแนน    สําหรับ   นอยที่สุด   

เกณฑในการแปลความหมายคาเฉล่ียใชเกณฑตอไปนี้ 

4.51 – 5.00   หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับมากที่สุด  

3.51 – 4.50  หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับมาก 

2.51 – 3.50   หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง  

1.51 – 2.50  หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับนอย 

1.00 – 1.50   หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับนอยที่สุด  

 

ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิต ผูใชบัณฑิต  และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร  จากการทําแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี  1 ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

1.1 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 ความช่ือสัตยสุจริต 3 5 มากที่สุด 

2 ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม 3 5 มากที่สุด 

3 จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 3 5 มากที่สุด 

 

1.2 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมและพัฒนาองคความรู 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4 ความรูความสามารถในสาขาที่สําเร็จการศึกษา 3 4.7 มากที่สุด 

5 การนาํความรูประยุกตใชในการทาํงาน 3 4.7 มากที่สุด 

6 ความต้ังใจและอดทนในการปฏิบัติงาน 3 4.7 มากที่สุด 

7 การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 3 4.3 มาก 

 

1.3 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทางปญญา 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8 ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 3 4.3 มาก 

9 การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 3 4.7 มากที่สุด 
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1.4 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

10 การทาํงานเปนทีม 3 5 มากที่สุด 

11 ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 3 5 มากที่สุด 

12 การปฏิบัติงานอยางเปนระบบมีประสิทธภิาพ 3 5 มากที่สุด 

13 การยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 3 5 มากที่สุด 

14 การเคารพและใหเกยีรติเพือ่นรวมงาน 3 5 มากที่สุด 

 

1.5  หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

15 ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 3 4.3 มาก 

 

1.6  ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของบัณฑิตเพื่อการปรบัปรุงหลกัสูตรในอนาคต 

 - 
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ตอนท่ี  2 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร 

1.1 ดานคุณธรรมและจรยิธรรมของบัณฑิต 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 มีความช่ือสัตยสุจริต 3 5 มากที่สุด 

2 มีความเสียสละและเหน็แกประโยชนสวนรวม 3 5 มากที่สุด 

3 มีจิตสํานกึและความรับผิดชอบตอสังคม 3 5 มากที่สุด 

 

1.2 ดานความรูของบัณฑิต 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4 มีความรูความสามารถในสาขาที่สําเร็จการศึกษา 3 5 มากที่สุด 

5 มีการนาํความรูประยุกตใชในการทํางาน 3 4.7 มากที่สุด 

6 มีความต้ังใจและอดทนในการปฏิบัติงาน 3 5 มากที่สุด 

7 มีการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 3 5 มากที่สุด 

 

1.3 ดานทักษะทางปญญาของบัณฑิต 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8 มีความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 3 5 มากที่สุด 

9 มีการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 3 5 มากที่สุด 
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1.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

10 มีการทาํงานเปนทมี 3 5 มากที่สุด 

11 มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 3 5 มากที่สุด 

12 มีการปฏิบัติงานอยางเปนระบบมีประสิทธิภาพ 3 5 มากที่สุด 

13 มีการยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 3 5 มากที่สุด 

14 เคารพและใหเกียรติเพื่อนรวมงาน 3 5 มากที่สุด 

 

1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

15 มีความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 3 4.3 มาก 

 

1.6  ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของผูใชบัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลกัสูตรใน
อนาคต 

 - 
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ตอนท่ี  3 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีตอคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

1.1 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานคุณธรรมและจรยิธรรม 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

1 ความช่ือสัตยสุจริต 2 5 มากที่สุด 

2 ความเสียสละและเห็นแกประโยชนสวนรวม 2 5 มากที่สุด 

3 จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอสังคม 2 5 มากที่สุด 

 

1.2 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมและพัฒนาองคความรู 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

4 ความรูความสามารถในสาขาที่สําเร็จการศึกษา 2 5 มากที่สุด 

5 การนาํความรูประยุกตใชในการทาํงาน 2 5 มากที่สุด 

6 ความต้ังใจและอดทนในการปฏิบัติงาน 2 5 มากที่สุด 

7 การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 2 4.5 มาก 

 

1.3 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะทางปญญา 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

8 ความคิดสรางสรรคในการปฏิบัติงาน 2 5 มากที่สุด 

9 การเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 2 5 มากที่สุด 
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1.4 หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

10 การทาํงานเปนทีม 2 4.5 มากท ี

11 ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 2 5 มากที่สุด 

12 การปฏิบัติงานอยางเปนระบบมีประสิทธภิาพ 2 5 มากที่สุด 

13 การยอมรับฟงความคิดเหน็ของผูอ่ืน 2 5 มากที่สุด 

14 การเคารพและใหเกยีรติเพือ่นรวมงาน 2 5 มากที่สุด 

 

1.5  หลักสูตรมีการเรียนการสอนท่ีสงเสริมดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

15 ความสามารถในการใชเทคโนโลย ี 2 5 มากที่สุด 

 

1.6  ความตองการและขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของบัณฑิตเพื่อการปรบัปรุงหลกัสูตรในอนาคต 

 - 
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ภาคผนวก จ 
ตารางเปรยีบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

ชื่อหลักสูตรเดิม หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร             

เร่ิมเปดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 2555 ปการศึกษาที ่1 
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง 
 โครงสรางหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 มโีครงสรางสําหรับผูสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอ

ในแบบ ก2  เพียงโครงสรางเดียว  และยังคงเรียนไมนอยกวา 48 หนวยกิต ตลอดหลักสูตร  รวมทัง้มีการ

ปรับปรุงรายวชิาในหมวดวิชาเลือกใหทนัสมัยยิง่ข้ึน  
 

ตารางเปรยีบเทียบโครงสรางหลกัสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 
1. ตารางเปรยีบเทียบโครงสรางหลกัสูตร 

หมวดวชิา หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 2552 

หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 

2554 
2. หมวดวิชาบังคับ 3 3 

3. หมวดวิชาเลือก     ไมนอยกวา 9 9 

4. ปริญญานพินธ 36 36 
   รวม              ไมนอยกวา 48 48 
 

     2.   รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิมพ.ศ. 2549 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2554 หมายเหตุ 
คณ 511 การวิเคราะหจํานวนจริง  3(3-0-6) 

MA 511 Real  Analysis 

ทฤษฎีเซตเบื้องตน ระบบจํานวนจริง มาตราเลอเบสก 

อินทิกรัลเลอเบสก การหาอนุพันธและอินทิกรัล ปริภูมิ

แบบฉบับบานาค    

 ตัดรายวิชาออก 

คณ 512 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอน  3(3-0-6) 

MA 512 Complex Analysis 

    บุรพวิชา  : คณ 412 หรือไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาคณิตศาสตร 

    ฟงกชันฮารมอนิก  อินทิกรัลปวสซง  ปญหาดีริค

เลต  การสงคงรูป  ผลคูณอนันต  การยืดขยายโดเมน

ของฟงกชันวิเคราะห 

คณ 512 การวิเคราะหเชิงซอน   3(3-0-6) 

MA 512 Complex Analysis 

    ฟงกชันฮารมอนิก  อินทกิรัลปวซง   ปญหาดี

ริคเลต  การสงคงรูป  ผลคูณอนันต  การยืด

ขยายโดเมนของฟงกชนัวิเคราะห 

เปล่ียนแปลงชื่อ

รายวิชา 
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คณ 513 การวิเคราะหฟงกชัน  3(3-0-6) 

MA 513 Functional Analysis 

    บุรพวิชา : คณ 511 หรือไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาคณิตศาสตร 

    ปริภูมิเชิงเสน  การดําเนินการเชิงเสน  ปริภูมิอิง

ระยะทาง ปริภูมิคาประจํา  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิผล

คูณภายใน  ปริภูมิฮิลเบิรต 

คณ 513 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน  3(3-0-6) 

MA 513 Functional Analysis 

    ปริภูมินอรมเชิงเสน  และปริภูมิบานาค  ปริภูมิฮิล

เบิรต ปริภูมิ Lp  ทฤษฎีบทของแบร  หลักการมี

ขอบเขตอยางสมํ่าเสมอ  ทฤษฎีบทการสงแบบเปด  

ทฤษฎีบทฮาหน-บานาค  ทอพอโลยีออน 

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2. คําอธิบาย

รายวิชา 

 

คณ 518 สมการเชิงอนุพันธยอย 2  3(3-0-6) 

MA 518 Partial Differential Equations II 

   สมการเชิงเสนอันดับหนึ่งและสอง วิธีการแบงชั้น

และการวิเคราะหของคําตอบ  ทฤษฎีของ

ลักษณะเฉพาะและการแบงชั้นของสมการอันดับสอง  

การมีจริง  การมีอันเดียว และการแสดงคาผลเฉลย

สําหรับสมการคล่ืน  ปญหาคาขอบของดิริชเลตและ

นอยมันน สําหรับสมการลาปลาซ  ทฤษฎีศักยใน

โดเมนสองมิติและสูงกวา  ทฤษฎีบทคากลางและกฎ

คามากที่สุด  เอกลักษณของกรีน  ปญหาคาขอบคา

เร่ิมตนของสมการความรอนและสมการคล่ืน  กฎคา

มากที่สุดของสมการพาราโบลา  วิธีของการขยาย

ฟงกชันคาเจาะจง  อนุกรมฟูเรียร  และการแปลงฟู

เรียร 

คณ 518 สมการเชิงอนุพันธยอย 1  3(3-0-6) 

MA 518 Partial Differential Equations I 

   สมการเชิงเสนอันดับหนึ่งและสอง วิธีการแบงชั้น

และการวิเคราะหของคําตอบ  ทฤษฎีของ

ลักษณะเฉพาะและการแบงชั้นของสมการอันดับสอง  

การมีจริง  การมีอันเดียว และการแสดงคาผลเฉลย

สําหรับสมการคล่ืน  ปญหาคาขอบของดิริชเลตและ

นอยมันน สําหรับสมการลาปลาซ  ทฤษฎีศักยใน

โดเมนสองมิติและสูงกวา  ทฤษฎีบทคากลางและกฎ

คามากที่สุด  เอกลักษณของกรีน  ปญหาคาขอบคา

เร่ิมตนของสมการความรอนและสมการคล่ืน  กฎคา

มากที่สุดของสมการพาราโบลา  วิธีของการขยาย

ฟงกชันคาเจาะจง  อนุกรมฟูเรียร  และการแปลงฟู

เรียร 

เปล่ียนแปลงชื่อ

รายวิชา 

 

คณ 519 สมการเชิงอนุพันธยอย 3  3(3-0-6) 

MA 519 Partial Differential Equations III 
   สมการเชิงอนุพันธยอยสําหรับคณิตศาสตร
ประยุกต ปญหาดิริชเลตและนอยมันน  วิธีตัวแปร

เชิงซอน ปญหาเอกพันธุและไมเอกพันธุ  ฟงกชันของ

กรีน  วิธีการแปลงแบบอินทิกรัล เทคนิคการแปรผัน  

ทฤษฎีเพอรเทอรเบชัน การกระจายเชิงเสนกํากับ การ

กระจายช้ันขอบ การประยุกตตาง ๆ 

คณ 519 สมการเชิงอนุพันธยอย 2  3(3-0-6) 

MA 519 Partial Differential Equations Iณ 
   สมการเชิงอนุพันธยอยสําหรับคณิตศาสตรประยุกต 

ปญหาดิริชเลตและนอยมันน  วิธีตัวแปรเชิงซอน 

ปญหาเอกพันธุและไมเอกพันธุ  ฟงกชันของกรีน  

วิธีการแปลงแบบอินทิกรัล เทคนิคการแปรผัน  ทฤษฎี

เพอรเทอรเบชัน การกระจายเชิงเสนกํากับ การ

กระจายช้ันขอบ  การประยุกตตาง ๆ 

เปล่ียนแปลงชื่อ

รายวิชา 
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คณ 523 พีชคณิตเชิงเสนขั้นสูง   3(3-0-6) 

MA 523 Advanced Linear Algebra 

ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน ฟงกชันนัลเชิง

เสน ปริภูมิคูเสมอ คาลักษณะ เฉพาะและเวกเตอร

ลักษณะเฉพาะ พหุนามลบลางและพหุนามเล็กสุด 

รูปแบบบัญญัติของจอรแดน ปริภูมิผลคูณภายใน 

ขั้นตอนวิธีการต้ังฉากและขั้นตอนวิธีของกราม–ชมิดต  

ตัวดําเนิน การยูนิแทรีและตัวดําเนินการปรกติ 

รูปแบบเชิงเสนคู 

คณ 523 พีชคณิตเชิงเสนขั้นสูง  3(3-0-6) 

MA 523 Advanced Linear Algebra 

   ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน เรขาคณิตเชิงเสน  

พีชคณิตเชิงหลาย เสน รูปแบบกําลังสอง ปริภูมิคูเสมอ 

คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร ลักษณะเฉพาะ พหุ

นามลดทอนไมไดและพหุนามเล็กสุด รูปแบบบัญญัติ

ของจอรแดน ปริภูมิผลคูณภายในขั้นตอนวีธีการต้ัง

ฉาก และขั้นตอนวิธีการกราม-ชมิดต ตัวดําเนินการยู

นิแทรีและตัวดําเนินการปรกติ 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คณ 524 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 1  3(3-0-6) 

MA 524 Algebraic Semigroup Theory I 
    ความรูพื้นฐาน ความสัมพันธของกรีน  ก่ึงกรุป 

ผกผัน  การแปลงก่ึงกรุป  การแยกสวนขยายและการ

แทนที่ของก่ึงกรุป  ความรูพื้นฐานของก่ึงริง 

คณ 524 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 

MA 524 Algebraic Semigroup Theory  
   แนวความคิดหลักมูล ความสัมพันธของกรีน เซมิ

กรุปผกผัน เซมิกรุปการแปลง การแยก การขยาย  และ

การแทนเซมิกรุป  บทนําสูเซมิริงเบื้องตน 

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2.    คําอธิบาย

รายวิชา 

คณ 525 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 2  3(3-0-6)  

MA 525 Algebraic  Semigroup  Theory II 

     การแยกก่ึงแลตทิซ ก่ึงกรุปปรกติอยางบริบูรณ ก่ึง

กรุปเสรี อะมัลแกมก่ึงกรุป 

 ตัดรายวิชาออก 

คณ 526  ทฤษฎีมอดูลและริง 1  3(3-0-6) 

MA 526 Rings and Modules Theory I 

   มอดูลและมอดูลยอย สัณฐานของมอดูล อันตร

สัณฐานสวนของผลบวกตรง ผลบวกตรงและผลคูณ

ของมอดูล การกอกําเนิดและการกอกําเนิดรวมเกี่ยว 

เซมิซิมเปลมอดูล ซอคเคิลและแรดิคอล เงื่อนไขลูกโซ 

ริงเซมิซิมเปล ริงโลคอลและริงแบบอารทิน ภาวะอิน

เจคทีฟและภาวะโปรเจคทีฟ โปเจคทีฟมอดูลและตัว

กอกําเนิด อินเจคทีฟมอดูลและตัวกอกําเนิดรวมเก่ียว 

คณ 526  ทฤษฎีริงและมอดูล 1  3(3-0-6) 

MA 526 Rings and Modules Theory I 

   มอดูลและมอดูลยอย สัณฐานของมอดูล อันตร

สัณฐานสวนของผลบวกตรง ผลบวกตรงและผลคูณ

ของมอดูล การกอกําเนิดและการกอกําเนิดรวมเกี่ยว เซ

มิซิมเปลมอดูล ซอคเคิลและแรดิคอล เงื่อนไขลูกโซ ริง

เซมิซิมเปล ริงโลคอลและริงแบบอารทิน ภาวะอินเจค

ทีฟและภาวะโปรเจคทีฟ โปเจคทีฟมอดูลและตัว

กอกําเนิด อินเจคทีฟมอดูลและตัวกอกําเนิดรวมเก่ียว 

เปล่ียนแปลง 

 ชื่อรายวิชา 
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คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 2  3(3-0-6) 

MA 551 Graph Theory II 

    ความรูเบื้องตนในทฤษฎีกราฟ โครงสรางของกราฟ 

กราฟและกรุป กราฟเคยเลย ตนไมและกราฟ

เช่ือมโยง กราฟและไดกราฟของออยเลอร กราฟและ

ไดกราฟของแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ 

คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 1  3(3-0-6) 

MA 551 Graph Theory I 

    ความรูเบื้องตนในทฤษฎีกราฟ โครงสรางของกราฟ 

กราฟและกรุป กราฟเคยเลย กราฟตนไมและกราฟ

เช่ือมโยง กราฟและไดกราฟออยเลอเรียน กราฟและ

ไดกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ 

เปล่ียนแปลง 

1.    ชื่อรายวิชา 

2. คําอธิบาย

รายวิชา 

คณ 552 ทฤษฎีกราฟ 3  3(3-0-6) 

MA 552 Graph Theory III  

    การฝงใน การใหสีกราฟ การจับคู การหาตัว

ประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเนชันของกราฟ 

ทฤษฎีกราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมเซย วิธีเชิงความนาจะ

เปนในทฤษฎีกราฟ 

คณ 552 ทฤษฎีกราฟ 2  3(3-0-6) 

MA 552 Graph Theory II  

บุรพวิชา  :  คณ 551 หรือไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
    การฝงใน การใหสีกราฟ การจับคู การหาตัว

ประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเนชันของกราฟ 

ทฤษฎีกราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมซีย วธิีเชิงความนาจะ

เปนในทฤษฎีกราฟ 

เปล่ียนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2. เพิ่มบุรพวิชา 

3. คําอธิบาย

รายวิชา 

คณ 554  คณิตศาสตรเชิงการจัด 2  3(3-0-6) 

MA 554 Combinatorics II 

   เซตอันดับบางสวน  ฟงกชันเมอบิอุส  การผกผัน

ของเซตอันดับบางสวน  ทฤษฎีของโพลยา  ทฤษฎี

ของแรมเซย  การออกแบบเชิงการจัด 

คณ 554  คณิตศาสตรเชิงการจัด 2  3(3-0-6) 

MA 554 Combinatorics II 

   เซตอันดับบางสวน  ฟงกชันเมอบิอุส  การผกผันของ

เซตอันดับบางสวน  ทฤษฎีของโพลยา  ทฤษฎีของแรม

ซีย  การออกแบบเชิงการจัด 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คณ 561 ทอพอโลยี  3(3-0-6) 

MA 561 Topology  

    บุรพวิชา  :  คณ 461 หรือไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาคณิตศาสตร 

    ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป  ฟงกชันคลายแบบ  

ปริภูมิยอย ผลคูณเช่ือมโยง  การเชื่อมโยงเฉพาะท่ี  

ปริภูมิทอพอโลยีแบบการเช่ือมโยงแบบอารกไวส  โฮ

โมโทปกแพธ  การเช่ือมโยงเชิงเดียว ปริภูมิทอพอโลยี

แบบปกคลุมแนน ปริภูมิแบบปกคลุมแนน ทฤษฎีบท

ของโบลซาโนไวแยรสตาสส 

คณ 561 ทอพอโลยี  3(3-0-6) 

MA 561 Topology  

    ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป  ปริภูมิยอย สมาน

สัณฐาน ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร การลูเขา การ

แยกกันได ความเช่ือมโยง ปริภูมิกระชับ ปริภูมิเมตริก 

วิถีฮอโมโทมิก 

เปล่ียนแปลง

คําอธิบายรายวิชา 

คณ 573 เนื้อหาเลือกจากการวิจัยดําเนินงาน  

3(3-0-6) 

MA 573 Selected Topics in Operation Research 

    กําหนดการพลวัต กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม 

ปญหาขายงาน ปญหาการขนสง 

คณ 573 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ 3(3-0-6) 

MA 573 Selected Topics in Operation Research 

    กําหนดการพลวัต กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม 

ปญหาขายงาน ปญหาการขนสง 

เปล่ียนแปลง 

ชื่อรายวิชา 
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คณ 611 ทฤษฎีปริภูมิบานาค  3(3-0-6) 

MA 611 Banach Space Theory 

   ทอพอโลยีและขาย ปริภูมิเวกเตอรเชิงทอพอโลยี ทอ

พอโลยีแบบออนและทอพอโลยีแบบออน(*)  ความนูน 

ความมน ความเรียบ และคุณสมบัติเรขาคณิตอื่น ๆ 

คณ 711 ทฤษฎีปริภูมิบานาค  3(3-0-6) 

MA 611 Banach Space Theory 

ทอพอโลยีและขาย ปริภูมิเวกเตอรเชิงทอพอโลยี ทอ

พอโลยีออนและทอพอโลยีออน(*)  ความนูน ความมน  

ความเรียบ และคุณสมบัติเรขาคณิตอื่น ๆ 

เปล่ียนแปลง 

รหัสวิชา 

คําอธบิายรายวิชา 

คณ 612 ทฤษฎีการวัด และความนาจะเปน 

3(3-0-6) 

MA 612 Measure Theory and Probability 

  การวัดและการหาปริพันธ แนวคิดของการลูเขา ตัว

แปรสุม ความเปนอิสระ และคาคาดหวังแบบเงื่อนไข 

กฏของจํานวนท่ีมีคามาก ทฤษฎีบทการลูเขาสู

ศูนยกลาง และทฤษฎีบทมารติงเกล 

คณ 712 ทฤษฎีเมเชอร และความนาจะเปน 

3(3-0-6) 

MA 612 Measure Theory and Probability 

  เมเชอรและการหาปริพันธ แนวคิดของการลูเขา ตัว

แปรสุม ความเปนอิสระ และคาคาดหวังแบบเงื่อนไข 

กฏของจาํนวนท่ีมีคามาก ทฤษฎีบทการลูเขาสู

ศูนยกลาง และทฤษฎีบทมารติงเกล 

เปล่ียนแปลง 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

คําอธิบายรายวิชา 

คณ 615 การวิเคราะหประยุกต  3(3-0-6) 

MA 615 Applied  Analysis 

  ทฤษฎีของสมการอนุพันธเชิงเสน   ทฤษฎีสตูรม-ลีอู

วิลล   การวิเคราะหฟูเรียร    ฟงกชันพิเศษ   

การแปลงเชิงปริพันธ  ปญหาคาขอบ ฟงกชันของกรีน  

สมการปริพันธ 

คณ 715 การวิเคราะหเชิงประยุกต  3(3-0-6) 

MA 615 Applied  Analysis 

 ทฤษฎีของสมการอนุพันธเชิงเสน   ทฤษฎีสตูรม-ลีอู

วิลล   การวิเคราะหฟูเรียร    ฟงกชันพิเศษ   

การแปลงเชิงปริพันธ  ปญหาคาขอบ ฟงกชันของกรีน  

สมการปริพันธ 

เปล่ียนแปลง 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

 

คณ 672 ความนาจะเปนและกระบวนการเฟนสุม 

3(3-0-6) 

MA 672 Probability and Stochastic process 

  คุณสมบัติเบื้องตนของตัวแบบความนาจะเปน 

ความเปนอิสระ ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัว

แปรสุม ความนาจะเปนแบบเงื่อนไข กฎของจํานวนท่ี

มีคามาก ทฤษฎีบทขีดจํากัดกลาง แนวเดินเชิงสุม 

ลูกโซแบบมารคอฟและการเคล่ือนไหวแบบราวเนียน 

บทประยุกต คัดสรรบางเร่ือง 

คณ 772 ความนาจะเปนและกระบวนการสโตแคสติก 

3(3-0-6) 

MA 672 Probability and Stochastic process 

  คุณสมบัติเบื้องตนของตัวแบบความนาจะเปน ความ

เปนอิสระ ตัวแปรสุมและการแจกแจงของตัวแปรสุม 

ความนาจะเปนแบบเงื่อนไข กฎของจํานวนท่ีมีคามาก 

ทฤษฎีบทขีดจํากัดกลาง แนวเดินเชิงสุม ลูกโซแบบ

มารคอฟและการเคล่ือนไหวแบบราวเนียน บท

ประยุกต ของหัวขอคัดเฉพาะ 

เปล่ียนแปลงชื่อ 

รหัสวิชา 

รายวิชา 

คณ 691 การศึกษารายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร 

3(3-0-6) 

MA 691 Individual Studies in Mathematics 

    นิสิตและอาจารยรวมกันพิจารณาเนื้อหาที่จะศึกษา 

คณ 791 การศึกษารายบุคคลทางวิชาคณิตศาสตร 

3(3-0-6) 

MA 691 Individual Studies in Mathematics 

    นิสิตและอาจารยรวมกันพิจารณาเนื้อหาที่จะศึกษา 

เปล่ียนแปลง 

รหัสวิชา 

ชื่อรายวิชา 

คณ 699 ปริญญานิพนธ    12  หนวยกิต 

MA 699 Thesis  

    วิจัยในหัวขอทางคณิตศาสตร สําหรับหลัก สูตร

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 ตัดรายวิชาออก 
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คณ 997 ปริญญานิพนธ    48  หนวยกิต 

MA 997 Dissertation 

วิจัยในหัวขอทางคณิตศาสตร สําหรับหลัก สูตร

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอหลักสูตร

ปริญญาเอก (แบบ 1) 

 ตัดรายวิชาออก 

คณ 998 ปริญญานิพนธ    48  หนวยกิต 

MA 998 Dissertation 

วิจัยในหัวขอทางคณิตศาสตร สําหรับหลัก สูตร

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  

สําหรับผูสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอหลักสูตร

ปริญญาเอก (แบบ 2) 

 ตัดรายวิชาออก 
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ภาคผนวก ฉ  
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
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