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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยับูรพา 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลโดยทัว่ไป 
1.  ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Mathematics 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   
ช่ือปริญญาภาษาไทย: วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ: Master of Science (Mathematics) 
อกัษรยอ่ภาษาไทย: วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ: M.Sc. (Mathematics) 

 

3.  วชิาเอก 
ไม่มี 

 

4.  จ านวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 
5.1  รูปแบบ  เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาโท   
5.2  ภาษาทีใ่ช้  ภาษาไทย 
5.3  การรับเข้าศึกษา  รับนิสิตไทยและต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดใ้นระดบัดี 

และตอ้งผา่นการสอบคดัเลือกตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 
5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 
   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคตน้  ปีการศึกษา  2554 
  สภาวชิาการมหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554   
วนัท่ี 22  เดือน  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2554 
  สภามหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2554  
วนัท่ี  16 เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2554 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2556 
 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา     
8.1 นกัวจิยั นกัวชิาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.2 ครู อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน 
8.3 ศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก 
8.4 นกัคณิตศาสตร์  
8.5 นกัวเิคราะห์การเงินในบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ และ ธนาคาร  
8.6 นกัวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ  
8.7 ประกอบอาชีพอิสระ 

 

9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ช่ือ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/
มหาวทิยาลัย/ประเทศ (กรณีจบจากต่างประเทศ/ปี พ.ศ.) 

1. นางสาวสหทัยา  รัตนะมงคลกุล เลขประจ าตวัประชาชน  3-2401-0038X-XX-X 
คุณวุฒิ   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์,  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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2. นางสาวสาธินี  เลิศประไพ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  3-1199-0038X-XX-X 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์,  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 

3. นางสาววรพรรณ  จนัทร์ดี     เลขบตัรประจ าตวัประชาชน  3-1006-0107X-XX-X 
คุณวุฒิ Doctor of  Philosophy  (Mathematics),  Stanford University, U.S.A.  พ.ศ. 2553 
  Bachelor of Arts (Mathematics),  Cornell University, U.S.A.  พ.ศ. 2548 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 
  ในสถานท่ีตั้ง 
  นอกสถานท่ีตั้ง 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 
  คณิตศาสตร์ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานส าคัญในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์อนัจะ
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในทางเศรษฐกิจ และในศาสตร์ต่างๆ จ านวนมาก  การ
จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในวิชา
แกนทางคณิตศาสตร์อยา่งลึกซ้ึงระดบัหน่ึง 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 
 รัฐบาลไดมี้นโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีท าการเรียนการสอน  ซ่ึงเน่ืองจากเดิมนั้น
ส่วนใหญ่แลว้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพิสูจน์  เก่ียวกบัการค านวณ เป็นตน้  
การเรียนการสอนจึงยงัไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลกัดนัให้สังคมดีข้ึน ดงันั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรให้
สามารถประยุกตก์ารเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมให้มาก
ข้ึนกวา่เดิม 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 
 มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้าน
คณิตศาสตร์   เพื่อสนองความตอ้งการก าลงัคนท่ียงัมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคการผลิต
ก าลงัคนท่ีผลิตนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานได้ทนัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันา
ตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานท่ีจะน าไปปฏิบติั 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 
 ดว้ยมหาวทิยาลยับูรพาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกท่ีมีแหล่ง
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลส าหรับวางแผน เพื่อประกอบการท างาน
อยา่งเป็นระบบ เพื่อน าไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม จึงมีความเหมาะสมท่ี
มหาวทิยาลยับูรพาเปิดสอนสาขาวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัสูง เพื่อตอบสนองความตอ้งการก าลงัคน
ทางดา้นคณิตศาสตร์ ทั้งในภาครัฐบาล ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในภูมิภาคท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่
 
 
13.  ความสัมพนัธ์ (ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน (เช่น รายวชิา 
ทีเ่ปิดสอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 

13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 ไม่มี 

13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 
รายวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรน้ี  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาอ่ืนภายในคณะ

วทิยาศาสตร์  สามารถเลือกเรียนไดใ้นบางรายวชิา  ทั้งน้ีตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากน้ี
นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาต่างคณะก็สามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได ้
 13.3  การบริหารการจัดการ 

ในการจดัการเรียนการสอนนั้น จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดบัสาขาวิชา
เป็นผูก้  ากบัดูแล ประสานงานกบัสาขาวิชาหรือคณะต่าง ๆ ท่ีจดัรายวิชาซ่ึงนิสิตในหลกัสูตรน้ีตอ้ง
ไปเรียน โดยตอ้งมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผูเ้ก่ียวข้องตั้งแต่ผูบ้ริหาร อาจารยผูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร และอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงอยูต่่างคณะ เพื่อก าหนดเน้ือหาและกลยทุธ์การสอนตลอดจนการวดั
และประเมินผล ทั้ ง น้ี เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรน้ี นอกจากน้ีย ัง มี
คณะกรรมการระดบัคณะ เพื่อท าหน้าท่ีก ากบัดูแลการด าเนินงานของสาขาวิชา  ส าหรับนิสิตท่ีมา
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เลือกเรียน เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น จะต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกดัเพื่อให้ทราบถึงผลการ
เรียนรู้ของนิสิตวา่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีนิสิตเหล่านั้นเรียนหรือไม่   
 

หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

ปรัชญาของหลกัสูตร 
 หลกัสูตรน้ีมุ่งหวงัจะผลิตบุคลากรในระดบัวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ให้มี
ความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์  เพื่อสนองความตอ้งการในการพฒันาประเทศดา้นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี โดยใหส้ามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรม และมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม 

ความส าคัญของหลักสูตร 
 ปัจจุบนัเป็นยุคของเทคโนโลยี ท าให้ทุกคนตอ้งใชก้ารคิดค านวณและเก่ียวขอ้งกบัตวัเลข
อยู่ตลอดเวลา  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลข  จ านวน  การคิดค านวณต่าง ๆ ซ่ึงมี
ความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน  นอกจากจะเก่ียวข้องกับการคิดค านวณแล้ว  
คณิตศาสตร์ยงัเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง  ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์  วิศวกรรม  และ 
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ ดงันั้นการมีนกัคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถยอ่มส่งผลเป็นอยา่ง
มากต่อการพฒันาเทคโนโลย ี   
 นอกจากนั้น  คณิตศาสตร์ยงัเป็นวิชาท่ีเก่ียวกบัการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
จะช่วยให้ผูเ้รียนรู้จกัการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอยา่งรอบคอบ และรู้จกัการสังเคราะห์
ขอ้มูลท่ีมีอยู่ท  าให้สามารถแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนได้อย่างถูกตอ้ง หลกัสูตรคณิตศาสตร์จะท าให้
ผูเ้รียนได้ฝึกทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวนัได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรของหลกัสูตร 
 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 วา่ดว้ย
มาตรฐานคุณวุฒิตามระดบัคุณวฒิุของแต่ละสาขา/สาขาวชิา เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
และเพื่อประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา  

สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา จึงไดมี้
การปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์) ซ่ึงใชด้ าเนินการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 
2548 ใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว  
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วตัถุประสงค์ของหลกัสูตรของหลกัสูตร 
ก. วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร แผน ก แบบ ก 2 
 1.  เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัมหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถทั้งทางทฤษฏีและ

ภาคปฏิบติัทางคณิตศาสตร์ โดยเนน้ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 2.  เพื่อผลิตมหาบณัฑิตท่ีมีความสามารถในการคน้ควา้และวิจยัทางดา้นคณิตศาสตร์ 

โดยเนน้ทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์
 ข.  วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร แผน ข 

 1.  เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ
ทางดา้นทฤษฎีและภาคปฏิบตืัทางคณิตศาสตร์ โดยเนน้ทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ 

 2.  เพื่อส่งเสริมการคน้ควา้ทางดา้นคณิตศาสตร์ ท่ีเป็นพื้นฐานของสาขาวชิาต่าง ๆ ทั้ง
ทางดา้นวทิยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบณัฑิตสาขาคณิตศาสตร์ ไดว้างแผนในการปรับปรุงดงัน้ี 

แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดชันีช้ีวดั 
1. ปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวชิา 
คณิตศาสตร์ใหมี้มาตรฐานไม่ต ่ากวา่
มาตรฐานคุณวฒิุสาขาวชิาคณิตศาสตร์
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของภาครัฐ
และเอกชน 

1.1  เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพฒันา
หลกัสูตร 
1.2  ประสานความร่วมมือกบัสถาน
ประกอบการในการจัดการฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต 
1.3  มีการใช้ระบบ TQF ใน
กระบวนการก ากบัและดูแลคุณภาพ
การศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

1 .1  เอกสารการประสานงานกับ
ภาครัฐบาลและเอกชนในการมีส่วน
ร่วมพฒันาหลกัสูตร 
1 .2  เอกสารการประสานงานกับ
ภาครัฐบาลและเอกชนในการส่งนิสิต
ฝึกงาน 
1 . 3   ร า ย ง านผลการด า เ นิ นง าน
หลกัสูตร 
- ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจบณัฑิต
โดยเฉล่ียระดบั 3 จากระดบั 5 

2. ยกระดับทรัพยากรสายผูส้อนเพื่อ
สนบัสนุนการเรียนรู้ของนิสิต 

2.1  อาจารยใ์หม่ตอ้งผ่านการอบรม
หลักสูตรเบ้ืองต้นเก่ียวกับเทคนิค
การสอนการวดัและประเมินผล 
2.2  อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เก่ียวกบัหลกัสูตรการสอนรูปแบบ
ต่าง ๆ และการวดัผลประเมินผล  

- หลกัฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
ด าเนินการ 

 ทั้งน้ีเพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ
ในการประ เ มินผลต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผู ้สอนจะต้อง
สามารถวดัและประเมินผลไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 

3. ปรับขยายเพ่ิมจ านวนหอ้งปฏิบติัการ 3 .  เ พ่ิ ม จ า น ว น แ ล ะ พ้ื น ท่ี
ห้องปฏิบัติการให้มี เ พียงพอกับ
จ านวนนิสิต 

- จ านวนหอ้งปฏิบติัการพร้อมครุภณัฑ์
ท่ีเพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการจัดการเรียน
การสอน 
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หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  
       การจดัการศึกษาเป็นแบบทวภิาค  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ไม่มี 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  
 ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลกัสูตร 
 2.1  ช่วงเวลาด าเนินการเรียนการสอน  

การจดัการเรียนการสอนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 (เอกสารแนบหมายเลข 6) และส าเร็จการศึกษาตามข้อใดข้อหน่ึง 
ดงัต่อไปน้ี 
        2.2.1  ส าเร็จปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
        2.2.2  ส าเร็จปริญญาตรีในสาขาวิชาอ่ืนหรือปริญญาอ่ืนในสาขาวิชาท่ีมีพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ เพียงพอท่ีจะรับเขา้ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโททางคณิตศาสตร์ได ้ (ทั้งน้ี จะตอ้งเรียน
วชิาคณิตศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีบางรายวิชาเพิ่มเติมตามท่ีภาควิชาก าหนด  เพื่อปรับพื้นฐานให้
เพียงพอในการศึกษาวชิาท่ีสูงข้ึน)  
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
 หลกัสูตรคณิตศาสตร์เป็นสาขาท่ีเนน้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์  สถิติ  และ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ  ในเบ้ืองตน้ผูท่ี้เป็นนิสิตแรกเขา้ควรมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ใน
ระดบัปริญญาตรีเป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัมีนิสิตจ านวนหน่ึงท่ียงัมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ดงันั้นนิสิต
แรกเขา้จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการปรับตวั   
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 
 ส าหรับนิสิตท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
จะจดัใหนิ้สิตเรียนเพิ่มเติมในบางรายวชิาของระดบัปริญญาตรี นอกจากน้ีคณะวิทยาศาสตร์ไดมี้การ
แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการประจ าตวันิสิต ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหา นิสิตก็สามารถปรึกษาหรือ
ขอค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวนรับเขา้ (ปี 1) 5 5 5 5 5 
นิสิตชั้นปีท่ี  2  5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา – – 5 10 10 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
 ใชง้บประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 
          หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 
1.  งบบุคลากร 
2.  งบด าเนินการ 
3.  งบลงทุน 
4.  งบเงินอุดหนุน 

1,438,500 
398,740 
200,000 
850,000 

1,510,425 
398,740 
200,000 
850,000 

1,585,946 
398,740 
300,000 
900,000 

1,665,244 
398,740 
300,000 
900,000 

1,748,506 
398,740 
350,000 
950,000 

รวม 2,889,440  2,959,165  3,184,686  3,263,984   3,447,246  
 

 2.7  ระบบการศึกษา 
 ใชร้ะบบการศึกษาแบบชั้นเรียน 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
 2.8.1  นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในสาขาทางวิทยาศาสตร์มาก่อน เม่ือ
เขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได ้ ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั
บูรพา 
 2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนแลว้โอนหน่วยกิต
ได ้ ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา 
  หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเทียบ
โอนผลการเรียนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553  
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3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลกัสูตร 

 3.1.1  จ านวนหน่วยกติ หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร  ไม่นอ้ยกวา่  38  หน่วยกิต 
 3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   38  หน่วยกิต 
    1)  หมวดวชิาบงัคบั   14  หน่วยกิต 
    2)  หมวดวชิาเลือก   12  หน่วยกิต 
    3)  วทิยานิพนธ์    12  หน่วยกิต 

แผน ข 
  จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร   38  หน่วยกิต 

    1)  หมวดวชิำบงัคบั   14  หน่วยกิต 
    2)  หมวดวชิำเลือก   18  หน่วยกิต 
    3)  งำนนิพนธ์      6  หน่วยกิต 

 3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร 
แผน ก  แบบ ก 2 
(1)  หมวดวชิาบังคับ    จ านวน  14  หน่วยกติ 

                           จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
    302521 พีชคณิตเชิงเส้น              3(3-0-6) 
     Linear Algebra 
    302522 พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่        3(3-0-6) 
     Fundamentals of Modern Algebra 
    302571 การวเิคราะห์จ านวนจริง         3(3-0-6) 
     Real Analysis 
    302572 การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั         3(3-0-6) 
     Functional Analysis 
    302691 สัมมนา 1          1(0-2-1) 
     Seminar I 
    302692 สัมมนา 2          1(0-2-1) 
     Seminar II 
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(2)  หมวดวชิาเลอืก    จ านวน  12  หน่วยกติ 
    302511 แคลคูลสัขั้นสูง          3(3-0-6) 
     Advanced Calculus 
    302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั       3(3-0-6) 
     Theory of Ordinary Differential Equations 
    302513 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย         3(3-0-6) 
     Partial Differential Equations 
    302551 ทฤษฎีความน่าจะเป็น         3(3-0-6) 
     Theory of Probability 
    302552 คณิตศาสตร์ของสถิติ         3(3-0-6) 
     Mathematics of Statistics 
    302561 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข         3(3-0-6) 
     Numerical Analysis 
    302573 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น        3(3-0-6) 

    Complex Analysis 
    302581 การวจิยัด าเนินงาน         3(3-0-6) 
     Operations Research 
    302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
     Mathematical Programming I 
    302614 แคลคูลสัของการแปรผนั        3(3-0-6) 
     Calculus of Variations 
    302622 ทฤษฎีเมทริกซ์          3(3-0-6) 
     Matrix Theory 
    302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต์        3(3-0-6) 
     Graph Theory and Applications 
    302641 ทอพอโลย ี          3(3-0-6) 
     Topology 
    302653 ความน่าจะเป็นประยกุต ์         3(3-0-6) 
     Applied Probabilities 
    302662 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั      3(3-0-6) 
     Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 
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    302663 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย      3(3-0-6) 
     Numerical Solution of Partial Differential Equations 
    302683 การโปรแกมเชิงคณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
     Mathematical Programming II 
    302684 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด        3(3-0-6) 
     Optimization Techniques 
    302693 หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
     Special Topics in Mathematics 
    302699 วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
               Thesis 

แผน ข   
(1)  หมวดวชิาบังคับ    จ านวน  14  หน่วยกติ 

                           จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 
    302521 พีชคณิตเชิงเส้น              3(3-0-6) 
     Linear Algebra 
    302522 พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่        3(3-0-6) 
     Fundamentals of Modern Algebra 
    302571 การวเิคราะห์จ านวนจริง         3(3-0-6) 
     Real Analysis 
    302572 การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั         3(3-0-6) 
     Functional Analysis 
    302691 สัมมนา 1          1(0-2-1) 
     Seminar I 
    302692 สัมมนา 2          1(0-2-1) 
     Seminar II 

(2)  หมวดวชิาเลอืก    จ านวน  18  หน่วยกติ 
    302511 แคลคูลสัขั้นสูง          3(3-0-6) 
     Advanced Calculus 
    302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั       3(3-0-6) 
     Theory of Ordinary Differential Equations 
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    302513 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย         3(3-0-6) 
     Partial Differential Equations 
    302551 ทฤษฎีความน่าจะเป็น         3(3-0-6) 
     Theory of Probability 
    302552 คณิตศาสตร์ของสถิติ         3(3-0-6) 
     Mathematics of Statistics 
    302561 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข         3(3-0-6) 
     Numerical Analysis 
    302573 การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น        3(3-0-6) 

    Complex Analysis 
    302581 การวจิยัด าเนินงาน         3(3-0-6) 
     Operations Research 
    302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
     Mathematical Programming I 
    302614 แคลคูลสัของการแปรผนั        3(3-0-6) 
     Calculus of Variations 
    302622 ทฤษฎีเมทริกซ์          3(3-0-6) 
     Matrix Theory 
    302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต์        3(3-0-6) 
     Graph Theory and Applications 
    302641 ทอพอโลย ี          3(3-0-6) 
     Topology 
    302653 ความน่าจะเป็นประยกุต ์         3(3-0-6) 
     Applied Probabilities 
    302662 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั      3(3-0-6) 
     Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 
    302663 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย      3(3-0-6) 
     Numerical Solution of Partial Differential Equations 
    302683 การโปรแกมเชิงคณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
     Mathematical Programming II 
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    302684 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด        3(3-0-6) 
     Optimization Techniques 
    302693 หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
     Special Topics in Mathematics 
    302698 งานนิพนธ์       6(0-0-18) 

    Master Projects 
 

 ความหมายของเลขรหัสวชิา 
เลขรหสั      302 หมายถึง สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
เลขรหสัตวัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน 
เลขรหสัตวัท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวชิา  ดงัต่อไปน้ี 
 เลข 1 หมายถึง แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 
 เลข 2 หมายถึง พีชคณิต 
 เลข 3 หมายถึง เรขาคณิต 
 เลข 4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ และโทโพโลยี 
 เลข 5 หมายถึง ความน่าจะเป็น 
 เลข 6 หมายถึง วธีิการเชิงตวัเลข 
 เลข 7 หมายถึง การวเิคราะห์ 
 เลข 8 หมายถึง เก่ียวกบัการประยกุตใ์นสาขาอ่ืนๆ 
 เลข 9 หมายถึง หวัขอ้เฉพาะหรือสัมมนา โครงงานหรือวทิยานิพนธ์ 
เลขรหสัตวัท่ี 6 หมายถึง ล าดบัท่ีรายวชิา   
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 3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
แผน ก  แบบ ก 2 

  ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น 
  302571 การวเิคราะห์จ านวนจริง        3(3-0-6) 

Real Analysis 
  302521 พีชคณิตเชิงเส้น         3(3-0-6) 

Linear Algebra 
  วชิาเลือก       3  หน่วยกิต 
       รวมจ านวนหน่วยกิต    9 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาปลาย 
  302522 พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่       3(3-0-6) 

Fundamentals of Modern Algebra 
  302572 การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั        3(3-0-6) 

Functional Analysis 
  วชิาเลือก       3  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต    9 
 
  ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น 
  302691 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

Seminar I 
  302692 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

Seminar II 
   วชิาเลือก      6  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต    8 
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  ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย   
  302699 วทิยานิพนธ์       12(0-0-36) 

Thesis 
รวมจ านวนหน่วยกิต    12 

 
แผน ข   

  ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น 
  302571 การวเิคราะห์จ านวนจริง        3(3-0-6) 

Real Analysis 
  302521 พีชคณิตเชิงเส้น         3(3-0-6) 

Linear Algebra 
   วชิาเลือก      3  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต    9 
 

ปีที่ 1   ภาคการศึกษาปลาย 
  302522 พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่       3(3-0-6) 

Fundamentals of Modern Algebra 
  302572 การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั        3(3-0-6) 

Functional Analysis 
  วชิาเลือก       3  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต    9 
 
  ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น 
  302691 สัมมนา 1         1(0-2-1) 

Seminar I 
  วชิาเลือก       9  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต    10 
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  ปีที่ 2  ภาคการศึกษาปลาย 
  302692 สัมมนา 2         1(0-2-1) 

Seminar II 
302698 งานนิพนธ์        6(0-0-18) 

  Master Project 
 วชิาเลือก         3  หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต    10 
 

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวชิา 
(เอกสารแนบหมายเลข  1) 
 

3.2  ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
3.2.1  อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

1. นายอ าพล  ธรรมเจริญ      เลขประจ าตวัประชาชน 3-2001-0061X-XX-X 
         คุณวุฒิ    Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), North Carolina State University, 

USA.  พ.ศ. 2529    
                     Master of Science (Mathematics), North Carolina State University, USA.   
        พ.ศ.  2526 
                     การศึกษามหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
        ประสานมิตร  พ.ศ.  2516 
                     การศึกษาบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  วทิยาลยัวชิาการศึกษา  ประสานมิตร  
        พ.ศ.  2512 

     ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์                 

     ผลงานทางวชิาการ   ( เอกสารแนบหมายเลข 2) 

     ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302111  แคลคูลสั 1   3(3-0-6) 

302112  แคลคูลสั 2  3(3-0-6) 

302216  แคลคูลสั 3  3(3-0-6) 
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302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

302561 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
302521  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
302522  พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6) 
302613  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
302614  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 
302684 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด 3(3-0-6) 
302691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
302692  สัมมนา2  1(0-2-1) 
302698  งานนิพนธ์ 6(0-0-18)      
302699  วทิยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
2. นางสาวสหทัยา  รัตนะมงคลกุล  เลขประจ าตวัประชาชน  3-2401-0038X-XX-X       
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 
  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ.  2537 
ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาสตร์ในชีวติประจ าวนั 1(1-0-2) 
302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2(2-0-4) 
302111  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
302112  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
302113  แคลคูลสั 3(3-0-6) 
302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 3(3-0-6) 
302217  คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 3(3-0-6) 
302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 
302484  สมการเชิงอนุพนัยอ่ย 3(3-0-6) 
302515  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 3(3-0-6) 
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302542  คณิตศาสตร์ส าหรับครู 1 3(3-0-6) 
ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

302511  แคลคูลสัขั้นสูง 3(3-0-6) 
302512  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
302561  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 3(3-0-6) 
302614  แคลคูลสัของการแปรผนั 3(3-0-6) 
302662  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
302663  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ 3(3-0-6) 
327694  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
327695  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
302698  งานนิพนธ์ 6(0-0-18)      
302699  วทิยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
 

3. ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณ์ทนา  ภาณุพินทุ   เลขประจ าตวัประชาชน 3-6701-0088X-XX-X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Mathematics), University of Newcastle upon Tyne,  
 UK  พ.ศ. 2545   
 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์,  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   
 พ.ศ.2538 
  วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. 2530 
ต าแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302111  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
302112  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
302216  แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 
302324  แคลคูลสัขั้นสูง 3(3-0-6) 
302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
302484  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 
302512  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
302518  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2 3(3-0-6) 
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302519  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3 3(3-0-6) 
302517  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
302613  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
302614  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 
302673  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยส าหรับการเงิน 3(3-0-6) 

 
4. อาจารยส์าธินี  เลิศประไพ  เลขประจ าตวัประชาชน 3-1199-0038X-XX-X 
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2537 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาตร์ในชีวิตประจ าวนั 1(1-0-2) 
302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2(2-0-4) 
302111  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
302112  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
302113  แคลคูลสั  3(3-0-6) 
302115  แคลคูลสัส าหรับเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
302116  แคลคูลสั าหรับเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
302216  แคลคูลขัองฟังกช์นัหลายตวัแปร 3(3-0-6) 
302217   คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 3(3-0-6) 
302251  ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
302361  คณิตศาสตร์ประยกุต ์1 3(3-0-6) 
302371  การวเิคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 
302379  ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 
302543  คณิตศาสตร์ส าหรับครู 2 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้
302551  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
302552  คณิตศาสตร์ของสถิติ 3(3-0-6) 
302573  การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น 3(3-0-6) 
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302653  ความน่าจะเป็นประยกุต ์ 3(3-0-6) 
302691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
302692  สัมมนา 2  1(0-2-1) 
302698  งานนิพนธ์ 6(0-0-18)      
302699  วทิยานิพนธ์ 12(0-0-36) 

 
5. อาจารยว์รพรรณ  จนัทร์ดี  เลขประจ าตวัประชาชน  3-1006-0107X-XX-X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Mathematics),  Stanford University, U.S.A.  พ.ศ. 2553 
 Bachelor of Arts (Mathematics),  Cornell University, U.S.A.  พ.ศ. 2548 
ต าแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
ผลงานทางวชิาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาตร์ในชีวิตประจ าวนั 1(1-0-2) 
302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2(2-0-4) 
302111 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 
302112  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
302511  การวเิคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้  
302571  การวเิคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 
302521  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
302522  พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6) 
302571  การวเิคราะห์จ านวนจริง 3(3-0-6) 
302572  การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั 3(3-0-6) 
302614  แคลคูลสัของการแปรผนั 3(3-0-6) 
302622  ทฤษฎีเมทริกซ์ 3(3-0-6) 
302641  ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 
302691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
302692  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
302698  งานนิพนธ์ 6(0-0-18) 
302699  วทิยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 (1) – (5) รายช่ือตามรายการในขอ้  3.2.1  และรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

(6) นายสมคิด  อินเทพ เลขประจ าตวัประชาชน  3-1020-0242X–XX–X 
คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), University of  Strathclyde  
 Glasgow, UK. พ.ศ. 2553 
 วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตรร์), มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 
 วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 
ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์ 
ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาตร์ในชีวิตประจ าวนั 1(1-0-2) 
302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2(2-0-4) 
302112  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 
302115  แคลคูลสัส าหรับเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
302116  แคลคูลสัส าหรับเศรษฐศาสตร์ 2  3(3-0-6) 
302217   คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 3(3-0-6) 
302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้  
302571  การวเิคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 
302521  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
302522  พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6) 
302571  การวเิคราะห์จ านวนจริง 3(3-0-6) 
302572  การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั 3(3-0-6) 
302614  แคลคูลสัของการแปรผนั 3(3-0-6) 
302622  ทฤษฎีเมทริกซ์ 3(3-0-6) 
302631  ทฤษฎีกราฟและการประยกุต ์ 3(3-0-6) 
302691  สัมมนา 1 1(0-2-1) 
302692  สัมมนา 2 1(0-2-1) 
302698  งานนิพนธ์ 6(0-0-18) 
302699  วทิยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
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3.2.3  อาจารย์พเิศษ 
ภาควิชาคณิตศาสตร์จะเชิญอาจารยพ์ิเศษจากมหาวิทยาลยัอ่ืนในประเทศ และ

มหาวิทยาลยัในต่างประเทศท่ีมีสัญญาโครงการความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยับูรพามาช่วยสอนใน
บางวชิาและบางหวัขอ้ตามความเหมาะสม  และเชิญมาเป็นอาจารยใ์ห้ค  าปรึกษาและควบคุมการท า
วทิยานิพนธ์ 
 
4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกจิศึกษา) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวจัิย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

 นิสิตจะตอ้งเลือกหวัขอ้ท่ีตนเองสนในสาขาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยกุต ์โดย
ปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั  ส ารวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนงาน ด าเนินการวจิยัและ
บนัทึกผลการวจิยั  แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) สรุปผลการวจิยั ทั้งน้ีงานวจิยัตอ้งมีขอบเขตงานท่ี
สามารถท าใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีก าหนดตามหลกัสูตร  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
นิสิตสามารถท างานวจิยั มีความเช่ียวชาญในการใชว้ธีิเชิงคณิตศาสตร์ในการท าวจิยั 

งานวจิยัสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้
5.3  ช่วงเวลา 

ภาคตน้และภาคปลายของปีการศึกษาท่ี 2  
5.4  จ านวนหน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต หรืองานนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 

 5.5.1  มีการประเมินความรู้ของนิสิตก่อนเรียน เพื่อให้ทราบพื้นฐานของนิสิต หากมี
พื้นความรู้ไม่เพียงพอ ให้มีการมอบหมายให้คน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้เพียงพอต่อการท าการ
วจิยั 
 5.5.2  มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในดา้นทกัษะการท าวิจยัรวมถึงการเขียนรายงาน 
รูปแบบของการอา้งอิงขอ้มูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการท าการวจิยั 
 5.5.3  มีระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลทางวิชาการของส านกัหอสมุดท่ีนิสิตสามารถ
สืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดท้ัว่โลก 
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5.6  กระบวนการประเมินผล  
 ประเมินผลจากทกัษะการเรียนรู้ในการท างานวิจยั  และการน าเสนอขอ้มูลงานวิจยัต่อ

คณะกรรมการประเมินท่ีทางสาขาวชิาแต่งตั้ง   โดยมีการให้คะแนนเป็นล าดบัขั้นตามขอ้บงัคบัของ
มหาวทิยาลยับูรพา 

 

หมวดที ่ 4.  ผลการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 
คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ความรู้และทกัษะในดา้น 

คณิตศาสตร์ 
 

ด าเนินการสอนเพื่อให้นิสิตมีความรู้และทกัษะในดา้นคณิตศาสตร์ 
ซ่ึงนิสิตจะใชใ้นการคิด วเิคราะห์หาเหตุผล สรุปผล และพิสูจน์ตาม
หลกัวิธีการทางคณิตศาสตร์ ซ่ึงนิสิตต้องฝึกทดลองและทดสอบ
ทฤษฎีดว้ยตนเอง มีกระบวนวชิาสัมนาเพื่อเพิ่มทกัษะเฉพาะทาง ซ่ึง
นิสิตตอ้งเขียนรายงานและน าเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

คุณธรรม และจริยธรรม มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน   โดยยก
กรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงมาเป็นตวัอยา่ง 

ความสามารถทางการส่ือสาร มีการก าหนดให้นิสิตอ่าน และเขียนรายงาน  นิสิตต้องศึกษา
บทความหรืองานวจิยัและน าเสนอผลต่อคณะกรรมการ  ซ่ึงอนุญาต
ให้นิสิตของสาขาคณิตศาสตร์และผูส้นใจเขา้ฟัง และสามารถตอบ
ขอ้ซกัถามได ้

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ด าเนินการสอนโดยให้นิสิตไดค้น้ควา้ คิดวิเคราะห์หาผลสรุปและ
ตรวจสอบความถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้งโดย

ค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตนเอง 

หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริงจากผลการวิจยั 
3.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 
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2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
หลกัสูตรก าหนดใหมี้การสอดแทรก น าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวชิา

ท่ีเก่ียวขอ้ง การแนะน าการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิงผลงาน
วชิาการใหถู้กตอ้งและครบถว้น และน าเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมาในระหวา่งการ
สอนหรืองานท่ีก าหนดใหท้ า ตลอดจนระหวา่งการใหส้ัมมนาและวทิยานิพนธ์  และยกประเด็นตวัอยา่ง
ปัญหาของสังคมท่ีวงการคณิตศาสตร์ควรมีส่วนแกไ้ข 

2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
1.  มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีน าเสนอ 
2.  มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืนๆ ในเร่ืองการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และ

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   
3.  ตรวจสอบการท าวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมใหเ้ป็นไป

ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจยั 
2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.  มีความรู้  ความเขา้ใจ  อยา่งถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร์ประยกุต ์แนะน าไปประยกุตใ์ชใ้นสาขาท่ีเก่ียวขอ้งได ้

 2.  มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบติัเชิงคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประยกุต ์

 3.  เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์ 

2.2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1.  ใชก้ารสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจในเน้ือหาและหลกัการแกปั้ญหา  มีการ
มอบหมายกรณีศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึนใหนิ้สิตไดคิ้ด วเิคราะห์ และแกไ้ขสถานการณ์ น าเสนอในชั้นเรียน 
 2.  มีการมอบหมายให้คน้ควา้เอกสารทางวิชาการดา้นคณิตศาสตร์ วิเคราะห์  
อภิปรายและสรุปผล  เขียนรายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบสัมมนา 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และการปฏิบติัของนิสิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
 1.  การทดสอบยอ่ย   
 2.  การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
 3.  การน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

4.  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
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 5.  น าเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (แผน ก.) 
 6.  การสอบประมวลความรู้ (แผน ข.) 

 2.3  ทกัษะทางปัญญา 
2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1.  มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อจดัการสถานการณ์
หรือประเด็นปัญหาใหม่ทางวชิาการ 

2.  สามารถใชค้วามรู้และผลงานวจิยัเพื่อพฒันาความคิดใหม่และบูรณาการ
ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 

3.  สามารถวางแผนและด าเนินการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง  
2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

เนน้การสอนท่ีมีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง มีการ
ฝึกการวเิคราะห์ สังเคราะห์ผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร ให้นิสิตจดัท าหวัเร่ือง  เคา้โครงวทิยานิพนธ์  
และวทิยานิพนธ์ดว้ยตนเองโดยค าแนะน าจากอาจารยค์วบคุมวทิยานิพนธ์ 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
 1.  การสอบประเมินทั้งในระหวา่งภาคและปลายภาค 
 2.  ค าตอบท่ีไดใ้นระหวา่งการเรียนการสอน 

3.  การประเมินจากการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา 
4.  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

1.  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นระดบัสูงทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 
2.  สามารถรับผดิชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองใหมี้

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
3.  สามารถเป็นผูน้ า และใหค้วามร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา

ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 
จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และ

ผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผดิชอบในการท างานร่วมกนั 
รวมทั้งฝึกเป็นผูน้ าในการอภิปรายในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั   
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2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความรับผดิชอบ 
 1.  ผลงานท่ีไดจ้ากการท างาน 
 2.  ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการส่งงาน  และการนดัหมายเพื่อ
ปฏิบติัภารกิจร่วมกนั 

 
 2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในเชิงวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  สามารถคดักรองขอ้มูลเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวเิคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.  การมอบหมายใหค้น้ควา้เร่ืองสถานการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ใน
ปัจจุบนัท่ีน่าสนใจจากวารสารอิเลคทรอนิกส์ (e-Journal) 
 2.  การมอบหมายโจทยใ์หแ้กไ้ข ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั 
 3.  การเขียนรายงานในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใชภ้าษาอย่างถูกตอ้ง เหมาะสม 
 4.  การน าเสนองานหนา้ชั้นเรียนโดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 
 5.  ใหมี้การน าเสนอผลงานวิจยัในวชิาต่างๆ และสัมมนาท่ีมีการวเิคราะห์ในเชิง
ตวัเลข และส่งเสริมใหนิ้สิตน าเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณชน ท่ีประชุมวชิาการ และ
วารสารวชิาการ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  
การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 1.  ความสามารถในการส่ือขอ้มูลทั้งในดา้นการเขียนรายงาน การน าเสนองาน
หนา้ชั้นเรียน  และการตอบค าถามระหวา่งเรียน 
 2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชศ้าสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั ทั้งดา้นความรู้
ในสาขา สถิติ  คณิตศาสตร์  เพื่อสรุปวเิคราะห์งานใหเ้ป็นระบบ 
 3.  ความสามารถในการเขียนรายงาน และการเขียนบทความหรืองานวจิยั 
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 4.  ความสามารถในการใชส่ื้อหลากรูปแบบเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและน่าสนใจ 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

หมวดที ่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 
1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  และแบบ 
ไม่แสดงค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  ดงัต่อไปน้ี 
ระดบั  A ค่าระดบั  4.0 

 ระดบั  B+ ค่าระดบั  3.5 
 ระดบั  B ค่าระดบั  3.0 
 ระดบั  C+ ค่าระดบั  2.5 
 ระดบั  C ค่าระดบั  2.0 
 ระดบั  D+ ค่าระดบั  1.5 
 ระดบั  D ค่าระดบั  1.0 
 ระดบั  F ค่าระดบั  0.0 
ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี   

S   ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory) 
I   การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวิชาวา่สอดคลอ้งกบัความ

รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม ่
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการท่ี
ภาควชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 
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 2.3  การประเมินผลวทิยานิพนธ์ และงานนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บ
การแต่งตั้งตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 
 2.5  พิจารณาจากภาวการณ์ไดง้านท าของมหาบณัฑิต 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑ์
การใหป้ริญญา  ดงัน้ี 
 3.1  ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก แบบ ก(2) นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บ
ปริญญามหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสม
ไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และผลงานวทิยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการให้ 
ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมี
มาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการ
ตีพิมพห์รือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบั
เตม็ (Full paper) 

3.2  ปริญญามหาบณัฑิต ส าหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ข นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญา
มหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้  านวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย
กวา่ 3.00  และผา่นการสอบประมวลความรู้ 
 รายละเอียดของขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
พ.ศ.2552  ดูจากเอกสารแนบหมายเลข 6 
 

หมวดที ่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  และอาจารย์พเิศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เพ่ือใหเ้ขา้ใจในนโยบายและพนัธกิจของมหาวิทยาลยัและคณะ   

1.2  มีการแนะน าให้เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงส าหรับอาจารยบ์รรจุใหม่ และมีการจดัหลกัสูตรอบรม
ดา้นการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหแ้ก่อาจารย ์
 1.3  เสริมสร้างความเขา้ใจในการบริหารวชิาการ  การประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีคณะตอ้ง
ด าเนินการ  กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 
 1.4  มีการแนะน าอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจน
รายวชิาท่ีจะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 
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2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล  

    2.1.1 มหาวิทยาลยั/คณะ  มีหลกัสูตรอบรมส าหรับอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบัการสอน
ทัว่ไป และการวดัและประเมินผล  
 2.1.2  อาจารยอ์ย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผ่านการอบรม
หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใช้และ
ผลิตส่ือการสอน 

2.1.3  สนบัสนุนใหมี้การท าวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

2.2.1  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 
 2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ท  าวิจยัทั้ งการวิจยัในสาขาวิชาชีพ และการวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรียนการสอน     

2.2.3  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหมี้ต าแหน่งทางวิชาการสูงข้ึน 
 

หมวดที ่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 
1.  การบริหารหลกัสูตร 

หวัหนา้ภาควชิาและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรจ านวน 5 คนเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหาร
หลกัสูตร โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ ติดตามและรวบรวม
ขอ้มูล ส าหรับใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองทุกปี ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผู ้
ก  ากบัดูแลและคอยใหค้  าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั  
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 
รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวิทยาลยัซ่ึงไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ  โดยน ามาจดัสรรตามความจ าเป็น  
เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถด าเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 
หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑ ์ อยา่งเพียงพอ  

รวมทั้งมีความพร้อมดา้นหนงัสือ  ต ารา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีส านกัหอสมุดกลางท่ีมี
หนงัสือดา้นบริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้    
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 
ประสานงานกบัส านักหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และต าราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ

บริการใหอ้าจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอ
รายช่ือหนังสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจ าเป็น  ท่ีจะให้ในการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ี
อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ 
เพื่อใหห้อสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 
 ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการ
จดัซ้ือครุภณัฑ์  และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตร
อยา่งเหมาะสม  

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบ 

การเรียน โดยให้นิสิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 
3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็น 

ผูก้  าหนดคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ  
3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผน
จดัการเรียนการสอน  ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้ าหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าใหบ้รรลุ
เป้าหมายตามหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา 

3.3  การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 
ในบางรายวิชาอาจจะเชิญผูท้รงคุณวุฒิ /อาจารย์พิเศษจากภายนอกมาสอนร่วมใน

หลกัสูตร 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีการก าหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ  

และผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 
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4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึก
การท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 
  - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 
 - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การท างานกบับุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 
 - สนบัสนุนให้บุคลากรไดร่้วมงานกบัอาจารย ์ทั้งดา้นการเรียนการสอน  การบริการ
วชิาการ  และการวจิยั 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 
คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิต

ท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุก
คนจะตอ้งท าหน้าท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนตอ้งก าหนดชั่วโมงว่าง 
(Office Hours)  เพื่อใหนิ้สิตเขา้ปรึกษาได ้

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 
เป็นไปตามกฏระเบียบของมหาวทิยาลยั 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
จดัใหมี้การส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตก่อน

การปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตวับ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ
การเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
1. อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2  
ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

4. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 
เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5. จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุด 
ปีการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดในมคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าดา้นการจดัการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ
วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/
บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่
นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

  X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ    X X 



 34 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน
เตม็ 5.0 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 
ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 
เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผา่นเกณฑ์ประเมิน ดงัน้ี 
ตวับ่งช้ีบงัคับ (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผล
ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตวับ่งช้ีบงัคบั
และตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 
หมวดที ่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปราย
โตต้อบ  การตอบค าถาม  การท ากิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

1.1.2 มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควิชา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ
ใหข้อ้เสนอแนะ  เก่ียวกบักระบวนการประเมิน  และกลยทุธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านกัทะเบียน

และประเมินผล 
2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
2.1.1  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ

แบบสอบถาม 
 2.1.2 ส าหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่า
ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
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 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 
ด าเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการ

ด าเนินงานหลกัสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 
2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ๆ 

 2.3.1 ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการท่ีนิสิตไปฝึกงานหรือใชว้ิธีการ
ส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 
 2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ ผูใ้ชง้านนิสิต บณัฑิตใหม่   
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการด าเนินงานในขอ้ 7 หมวด 7 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  อาจารยป์ระจ าวิชาทบทวนผลการการประเมินประเมินประสิทธิผลของการสอนใน
รายวชิาท่ีรับผดิชอบในระหวา่งภาค โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
 4.2  หลกัสูตรด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก 5 ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั
และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวชิา 
หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรและอาจารยพ์ิเศษ 
หมายเลข  3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 
 (Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร 
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา   
 พ.ศ.  2552 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวชิา 

 

วชิาเสริมพืน้ฐาน                                                                                        ไม่นับหน่วยกิต 
 นิสิตบางคนท่ีมิพื้นฐานไม่เพียงพอ ตอ้งเรียนเพื่อปรับพื้นความรู้พื้นฐานในระดบั
บณัฑิตศึกษาใหพ้ร้อมท่ีจะศึกษาในระดบัปริญญาโท สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ทั้งน้ีเป็นการลงทะเบียน
แบบไม่นบัหน่วยกิตและไม่คิดคะแนน โดยวดัผลการศึกษาเป็น S หรือ U โดยกรรมการประจ า
หลกัสูตรจะเป็นผูก้  าหนดรายวชิาต่าง ๆ ตามความรู้พื้นฐานของนิสิต 
ก.  วชิาบังคับ        14  หน่วยกติ 

302521 พีชคณิตเชิงเส้น                         3(3-0-6)   
Linear Algebra 

ทบทวนเร่ืองเมทริกซ์  ค่าก าหนด และสมการเชิงเส้น  ทบทวนเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  
นอร์ม  การคูณแบบจุด  การคูณแบบไขว ้  เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ   ปริภูมิเวกเตอร์
และปริภูมิยอ่ย  ฐานและมิติ  พิกดั  ปริภูมิแถว  ปริภูมิคอลมัน์และปริภูมิสู่ศูนย ์ ผลคูณภายในการตั้ง
ฉาก  กระบวนการกราม-ชมิดต ์ การประมาณค่าดีท่ีสุด  การแปลงเชิงเส้นส่วนกลางและพิสัย  การ
สมสัณฐาน  ฟังกช์นันลัเชิงเส้น  คู่เสมอกนั  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงการท าแนวทแยง  การท า
สามเหล่ียม  พหุนามลบลา้ง  การประยุกตแ์บบก าลงัสอง  วิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุดในการท าแบบ
ขอ้มูล  ปัญหาการประมาณค่า  การประยกุตใ์นระบบสมการเชิงอนุพนัธ์            

Review of matrix, determinant, and system of linear equations,  Review of vectors in     
3-dimensional space, norm, dot product, cross product, lines and planes in 3-space.Vector spaces 
and subspaces, bases and dimension, coordinate, row space, column space and null space, Inner 
product, orthogonality, Gram-Schmidt process, best approximation. Linear transformations, 
kernel and range, isomorphism, linear functional, dual. Eigen values and eigenvectors, 
diagonalization, triangulation, annihilating polynomials, Applications; quadratic forms, least 
square fitting to data, approximation problems, application to differential equations 

 
 

302522  พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่         3(3-0-6) 
                               Fundamentals of Modern Algebra 
  กลุ่ม  กลุ่มยอ่ยปกติ  กลุ่มผลหาร  ทฤษฎีบทของเคยเ์ลยแ์ละของซิลโลว ์ วงอุดมคติ  และ 
วงผลหาร  วงพหุนาม  สนาม  สนามภาคขยาย  รายละเอียดของทฤษฎีบทของกาลวัส์ 
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Groups, normal subgroups, quotient groups, Cayley’s theorem, Sylow theorems, Rings, 
ideals and quotient rings, polynomial rings, Fields, extension fields, elements of Galois theory 

 
302571  การวเิคราะห์จ านวนจริง                         3(3-0-6) 

                Real Analysis 
ทบทวนทฤษฎีเซต  ฟังกช์นัและความสัมพนัธ์  การจดัอนัดบั  ระบบจ านวนจริง ล าดบั   

เซตเปิดและเซตปิด  ฟังกช์นัต่อเน่ือง  เซตโบเรล  การวดัของเลอเบส์ก  เซตท่ีวดัไดแ้ละเซตท่ีวดั
ไม่ได ้  ฟังกช์นัท่ีวดัได ้  อินทิกรัลแบบรีมานน์และแบบเลอเบส์ก  การหาอนุพนัธ์ ทฤษฎีบทการลู่

เขา้แบบทางเดียวและแบบถูกข่มแบบเลอเบส์ก ปริภูมิ lp และ Lp อสมการของโฮลเดอร์และของ
มินโควสกี   การลู่เขา้และความสมบูรณ์   

Review of set theory, functions and relations, ordering,  The real number system, 
sequence, open and closed sets of real numbers, continuous functions and Borel sets, Lebesgue 
measure; measurable and nonmeasurable sets,and measurable functions, Lebesgue and Riemann 
integrals. Differentiation, Lebesgue’s monotone and dominated convergence theorems, Faton’s 
lemma, lp and Lp space, the Holder’s and Minkowsky’s inequalities, convergence, and 
completeness 

 
 

302572  การวเิคราะห์ฟังกช์นันลั                            3(3-0-6)
   Functional Analysis 

ปริภูมิเมตริกซ์  ปริภูมินอร์มเชิงเส้น  ทฤษฎีบทพื้นฐานในปริภูมิบานาค  ปริภูมิคู่เสมอกนั  
ทอพอโลยีอ่อน  ทฤษฎีบทพื้นฐานในปริภูมิฮิลแบร์ต  ปริภูมิทอพอโลยี  ตวัด าเนินการเชิงเส้นบน
ปริภูมิฮิลแบร์ต  ทฤษฎีบทการส่งแบบเปิด  ทฤษฎีบทกราฟปิด  ทฤษฎีบทสเปกตรัม 

Metric spaces, Normed linear spaces, Basic theorems in Banach spaces, dual spaces, 
weak topology, Basic theorem in Hilbert spaces, Topological spaces, Linear operators on Hilbert 
spaces, Open mapping theorem, closed graph theorem, Spectral theorem 
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302691  สัมมนา 1                                          1(0-2-1) 
              Seminar I 

สัมมนาในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์ 
Seminar on selected topics in mathematics 
 

 

302692  สัมมนา 2           1(0-2-1) 
                     Seminar II  

สัมมนาในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์ 
Seminar on selected topics in mathematics 
 

ข.  วชิาเลอืก        12  หน่วยกติ 
302511 แคลคูลสัขั้นสูง            3(3-0-6) 

               Advanced Calculus 
ฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั ลิมิตและความต่อเน่ือง อนุพนัธ์ยอ่ย การประยุกต ์ทฤษฎีบท

เก่ียวกบัการหาอนุพนัธ์ย่อย  สูตรของเทยเ์ลอร์และอนุกรมของเทยเ์ลอร์  ฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ของตวัแปร
หลายตวั  กฎของตวักลาง  การแปลงเชิงเส้น  ทฤษฎีบทฟังกช์นัผกผนัทฤษฎีบทฟังกช์นัโดยปริยาย   
วิชาน้ีสอนเป็นการพิสูจน ์

Functions of several variables, limit, continuity, partial derivatives, applications, theorems on 
partial differentiation, Taylor’s formula and series, Vector valued functions of several variables, law of 
the mean, linear transformations, the inverse function theorem, the implicit function theorem, This 
course is emphasised on theorems and proofs 

 
 

302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั        3(3-0-6) 
  Theory of Ordinary Differential Equations 

ทฤษฎีบทการมีจริงและการมีอนัเดียว  ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเสน้  เมทริกซ์หลกัมลู   
เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล  ผลเฉลยอนุกรม  จุดเอกฐานปรกติ  ระบบอิสระบนระนาบ  ทฤษฎีเสถียรภาพ 

Existence and uniqueness theorems, Systems of linear differential equations, fundamental matrices, 
Matrix exponential. Series solutions, Regular singular points, Plane autonomous systems, Stability theory 
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302513 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย                        3(3-0-6) 
  Partial Differential Equations 

ทฤษฎีของลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชั้นของสมการอนัดบัสอง  การมีจริง  การมีอนัเดียว 
และการแสดงค่าผลเฉลยส าหรับสมการคล่ืน  ปัญหาค่าขอบของดิริชเลต์และนอยมานน์ส าหรับ
สมการลาปลาซ  ทฤษฎีศกัยใ์นโดเมนสองมิติและสูงกวา่  ทฤษฎีบทค่ากลางและกฎค่ามากท่ีสุด  
เอกลกัษณ์ของกรีน  ปัญหาค่าขอบค่าเร่ิมตน้ของสมการความร้อนและสมการคล่ืน  กฎค่ามากท่ีสุด
ของสมการพาราโบลิก  วธีิของการขยายฟังกช์นัค่าเจาะจง  อนุกรมฟูริเยร์ และการแปลงฟูริเยร์ 

Theory of characteristics and classification of second order equations, existence, 
uniqueness and representation of solutions for the wave equation, Dirichlet and Neumann 
boundary-value problems for the Laplace equation, potential theory in two and higher 
dimensional domains, mean-value theorem and the maximum principle, Green’s identities, initial 
boundary-value problems of heat equation and wave equation. Maximum principles of parabolic 
equations, method of eigenfunction expansions, Fourier series and Fourier transforms 

 
302551 ทฤษฎีความน่าจะเป็น           3(3-0-6) 

             Theory of Probability 
สัจพจน์  การวิเคราะห์เชิงการจดั ความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข การเป็นอิสระ ตวัแปรสุ่ม  

การแจกแจงความน่าจะเป็น  ค่าคาดหวงัและความแปรปรวน  การแจกแจงแบบต่อเน่ืองและแบบไม่
ต่อเน่ืองท่ีส าคญั   ฟังกช์นัก่อก าเนิดแบบโมเมนต ์  กฎของเลขจ านวนมากทฤษฎีลิมิตกลาง 

Axioms, Combinatorial analysis, Conditional probability, independence, Random 
variables. Probability distributions, Expectation and variance, Special discrete and continuous 
distributions, Moment generating functions, Law of large numbers, central limit theorem 

 
302552 คณิตศาสตร์ของสถิติ           3(3-0-6) 

              Mathematics of Statistics 
              บุรพวชิา :  302551 

Prerequisite : 302551 
การแจกแจงแกมมา   การแจกแจงไค-สแควร์   การแจกแจง t   การแจกแจง Fการแจกแจง

ของตวักลางและความแปรปรวนของกลุ่มตวัอยา่ง  สถิติอนัดบั  ทฤษฎีการตดัสินใจการทดสอบท่ีมี
อ านาจมากท่ีสุด  วธีิความควรจะเป็นมากท่ีสุด  วธีิเชิงล าดบั  สถิติศาสตร์ท่ีไม่อิงพารามิเตอร์         
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Gamma distribution, Chi-square distribution, student’s t distribution, F distribution  
Distribution of sample means ond sample variances, Ordered statistics. Decision theory, Most 
powerful tests, Maximum likelihood methods, sequential methods, Non-parametricstatistics 

 
302561 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข           3(3-0-6) 

             Numerical Analysis  
วิธีกระท าซ ้ าส าหรับสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง  การประมาณค่าฟังก์ชนั  

พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตวัเลข  การหาอนุพนัธ์และอินทิกรัลเชิงตวัเลข  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการ
เชิงอนุพนัธ์ธรรมดาและของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 

Iterative methods for nonlinear equations. Interpolation, approximation of functions, 
Numerical linear algebra, Numerical differentiation and integration, Numerical solutions of 
ordinary and partial differential equations 

 
302573  การวเิคราะห์จ านวนเชิงซอ้น          3(3-0-6) 

   Complex Analysis 
จ านวนเชิงซอ้น  พีชคณิตของจ านวนเชิงซอ้น  การแสดงจ านวนเชิงซอ้นทางเรขาคณิต  

ฟังกช์นัของจ านวนเชิงซอ้น การส่ง ลิมิต ความต่อเน่ือง  นุพนัธ์ ฟังกช์นัวเิคราะห์ฟังกช์นัฮาร์มอนิก  
ฟังกช์นัเบ้ืองตน้  การส่งโดยฟังกช์นัเบ้ืองตน้  อินทิกรัล  อนุกรมก าลงัส่วนตกคา้งและขั้ว  การส่งคง
แบบและการประยกุต ์  

Complex numbers; algebra of complex numbers, geometric representation, Functions of 
a complex variable, mapping, limits, continuity, derivative, analytic functions, harmonic 
functions, Elementary functions, Mappings by elementary functions, Integrals, Power series, 
Residues and poles, Contour integrals, Conformal mapping and applications 

 
 

302581 การวจิยัด าเนินงาน           3(3-0-6) 
              Operations Research 

ธรรมชาติของวิชาการวิจยัด าเนินการ  ก าหนดการเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งก าหนดการเชิงเส้น
และท่ีไม่เป็นเชิงเส้น  วธีิซิมเพลกซ์มาตรฐาน  ปัญหาการจดัสรรและการขนส่งการวเิคราะห์ข่ายงาน  
ก าหนดการพลวตั  ทฤษฎีแถวคอย  ตวัแบบสินคา้คงคลงั  การใชซ้อฟทแ์วร์ส าเร็จรูปแกปั้ญหาการ
วจิยัด าเนินการ 
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The nature of operations research, Mathematical programming, including linear and 
nonlinear programming, Standard simplex method, Transportation and assignment problems, 
Network analysis, Dynamic programming, Queueing theory, Inventorymodel, Using package 
software for solving operations research problems 

 
 

302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1          3(3-0-6) 
   Mathematical Programming I 

ตวัแบบก าหนดการเชิงเส้น  รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และการแปลความของก าหนดการเชิงเส้น  
วธีิซิมเพลกซ์และวธีิซิมเพลกซ์แกไ้ข  คู่เสมอกนั  การวเิคราะห์หลงัค่าเหมาะท่ีสุดและก าหนดการ
ตวัแปรเสริม  ตวัแปรมีขอบเขต  ขอบเขตบนในกรณีทัว่ไปและหลกัการแยก 

Linear programming models, Mathematical foundation and interpretation of linear 
programming, The simplex and revised simplex algorithms, Duality, Post optimality analysis and 
parametric programming, Bounded variables. Generalized upper bounds and decomposition 
principle 

 
302614  แคลคูลสัของการแปรผนั               3(3-0-6) 

   Calculus of Variations 
ปริภูมิฟังกช์นัเชิงเส้นท่ีมีนอร์มและดิฟเฟอเรนเชียลแบบเฟรเชต ์ การหาค่าปลายสุดของ 

ฟังกช์นั  เง่ือนไขท่ีจ าเป็นของออยเลอร์  เลอจองด์  ไวแยร์สตราสส์และยาโคบี  เง่ือนไขท่ีเพียงพอ
ของค่าปลายสุดแบบอ่อนและแบบเขม้  ทฤษฎีของสนามและฟังกช์นัส่วนเกินของไวแยร์สตราสส์  
ปัญหาการควบคุมเหมาะท่ีสุด 

Normed linear function spaces and Frechet differential, Extremization of functions, 
Euler, Legendre, Weierstrass and Jacobi necessary conditions, Sufficient conditions for weak and 
strong extrema, Theory of fields and Weierstrass’ excess function, Optimal control problem 
 

302622 ทฤษฎีเมทริกซ์            3(3-0-6) 
   Matrix Theory 

การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์  แบบบญัญติั  แบบก าลงัสองและฟังกช์นัของเมทริกซ์  ตวั 
ผกผนัในกรณีทัว่ไป  สมการเมทริกซ์  วธีิแปรผนัส าหรับหาค่าเจาะจง  นอร์มของเมทริกซ์และการ
วเิคราะห์  ระบบเชิงเส้น  กฎลูกโซ่ของมาร์โคฟ 
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Linear transformations and matrices, Canonical forms, quadratic forms and function of 
matrices, Generalized inverses, matrix equations, Variational methods for eigen values, Matrix 
norms and anlysis of linear systems, Markov chains 

 
302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต ์          3(3-0-6) 

            Graph Theory and Applications 
กราฟและช้ินประกอบ  ทางเดินและการเช่ือมโยง  ตน้ไม ้ เซตตดั  วงจรกราฟออยเลอร์และ

กราฟแฮมิลโทเนียน  กราฟระนาบและการลงสี  ปัญหาการจบัคู่และปัญหาการจดัสรร  กราฟมี
ทิศทาง  กราฟมีน ้าหนกั  ระเบียบวธีิทางเดินสั้นท่ีสุด  การไหลของข่ายงาน 

Graphs and its elements, path and connectedness, Trees, cutsets, circuits, Eulerian and 
Hamiltonian graphs, Planar graphs and colorability, Matching and assignment problems, Directed 
graphs, Weighted graphs, shortest path algorithms, Network flow 
 

302641 ทอพอโลย ี            3(3-0-6) 
  Topology 

ปริภูมิทอพอโลยี  สัจจพจน์การแยกส่วน  ความกระชบั  การเช่ือมโยง  สมบติัเชิงทอพอโลยี
เฉพาะท่ี  การส่งต่อเน่ืองและการลู่เขา้  ปริภูมิผลคูณและปริภูมิผลหาร  การกระชบัแน่นการสมมูล
แบบโฮโมโทพีของการส่ง  ปริภูมิคลุม  การแปลงทั้งส ารับ 

Topological spaces, Separation axioms, compactness, connectedness, local topological  
properties, Continuous mappings and convergence, Product and quotient spaces, 
Compactification, Homotopy equivalence of mappings, Covering spaces, Deck transformations 
 

302653 ความน่าจะเป็นประยุกต ์           3(3-0-6) 
             Applied Probabilities 

กระบวนการมาร์โคฟ  กระบวนการเกิดและกระบวนการตาย และการประยกุตใ์น 
ทฤษฎีแถวคอย  จ านวนเชิงสุ่ม  การจ าลองสถานการณ์ 

Markov processes, Birth and dead processes and applications in queueing  models, 
Random numbers, Simulation  
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302662 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั        3(3-0-6) 
   Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 

วธีิการเชิงตวัเลขส าหรับปัญหาค่าเร่ิมตน้ รวมทั้งวธีิตวัท านาย-ตวัแก ้วธีิรุงเง-คุตตา 
วธีิผสมและวธีิประมาณค่านอกช่วง  ระบบท่ีแกย้าก  วธีิยงิเป้าส าหรับปัญหาค่าขอบสองจุด  ผลท่ีมี
เสถียรภาพสัมพทัธ์และสัมบรูณ์  วธีิก่ึงเชิงเส้น  

Numerical methods for initial value problems including predictor-corrector,  
Runge-Kutta, hybrid and extrapolation methods. Stiff systems, Shooting methods for two-point 
boundary value problems, Absolute and relative stability results, Quasilinearization method 
 

302663 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย        3(3-0-6) 
   Numerical Solution of Partial Differential Equations 

ส ารวจวธีิผลต่างจ ากดัส าหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  รวมทั้งสมการเชิงวงรีพาราโบลา  
และไฮเพอร์โบลา  แนะน าวิธีธาตุมูลจ ากดั  การประยกุตก์บัสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยทั้งชนิดเชิงวงรี
และเชิงพาราโบลา 

A survey of finite difference methods for partial differential equations including elliptic, 
parabolic and hyperbolic PDE’s. An introduction to the finite element method. Application to 
both linear and nonlinear elliptic and parabolic partial differential equations  

 
302683 การโปรแกมเชิงคณิตศาสตร์ 2          3(3-0-6) 

   Mathematical Programming II 
การหาค่าเหมาะท่ีสุดตามแบบฉบบั  การวเิคราะห์เชิงนูน  เง่ือนไขการมีค่าเหมาะท่ีสุดของ 

คารูช-คุน-ทกัเคอร์  เกณฑก์ าหนดของเง่ือนไขบงัคบั  คู่เสมอกนัของลากรองจ ์ และเง่ือนไขการมีค่า
เหมาะท่ีสุดของจุดอานมา้  ฟังกช์นับงัคบัและฟังกช์นัเขตแดน ก าหนดการเชิงก าลงัสอง  
ก าหนดการแยกส่วน  ก าหนดการเศษส่วน และก าหนดการเชิงเรขาคณิต 

Classical optimization, Convex analysis, Karush-Khun-Tucker optimality conditions, 
Constraint qualifications, Lagrangian duality and saddle point optimality conditions, Penalty and 
barrier functions, Quadratic programming, separable programming, fractional programming, 
geometric programming  
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302684 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด          3(3-0-6) 
             Optimization Techniques 

การหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีไม่มีเง่ือนไขบงัคบั  การคน้หาตามเส้น  การคน้หาหลายมิติ 
วธีิส าหรับการหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีมีเง่ือนไขบงัคบั  วธีิภาพฉายเกรเดียนต ์ วธีิลดทอนเกรเดียนต์  

Unconstrained optimization, line search, multidimensional search. Methods for 
constrained optimization, gradient projection methods, reduced gradient methods 
 

302693 หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์          3(3-0-6) 
   Special Topics in Mathematics 

หวัขอ้ทางคณิตศาสตร์ท่ีไม่รวมอยูใ่นวชิาอ่ืน ๆ 
Selected topics from the area of mathematics which are not included in other courses 

 
งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ก แบบ ก(2) ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับหลกัสูตรแผน ข ใหเ้ลือกเรียนรายวชิางานนิพนธ์ 

302698 งานนิพนธ์       6(0-0-18) 
Master Project 
ศึกษาและวจิยัในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยกุต ์การน าเสนอ

และการเขียนรายงาน การสอบปากเปล่าในเร่ืองท่ีเขียนรายงาน 
Study and research on a topic in mathematics or applied mathematics, 

presentation and writing report, an oral examination on the report is also required  
 

302699 วทิยานิพนธ์       12(0-0-36) 
  Thesis  

ศึกษาและวจิยัในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยกุต ์ภายใตค้วาม
ดูแลและการแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ สอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

Study and research on a topic in mathematics or applied mathematics under the 
supervision and guidance of a supervisor, an oral examination is also required  
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พเิศษ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
1.   รองศาสตราจารย ์ดร.อ าพล  ธรรมเจริญ   

ผลงานทางวชิาการ  
Dhamacharoen A., (1986). Positive Discrete Linear Control Systems with Bound Input and 

Graded   Manpower Systems. Doctoral  Dissertation, North Carolina State University,   
USA.    

ผลงานตีพมิพ์ 

อ าพล  ธรรมเจริญ ความยติุธรรมและความเหมาะสมของขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีใชใ้นการ
สอบแข่งขนั  รายงานการวิจยั  มหาวทิยาลยับูรพา 2534 

Dhamcharoen A., Commutation of the Inverse-Pairs Matrices. . Talk at the conference the 
Thailand Annual Mathematical Conferrence  Suranaree University of Technology, 
Nakhon-Rachasima, Thailand. (l994) 

Dhamcharoen A.,  The Distributions of Real-Score Obtained by Multiple-Choice Test when 
Guessing is Permissible”, Proceedings, The International Conference on Applied 
Mathematics, Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 1992. 

Dhamcharoen A., Using Quadratic Programming to Solve the Real-Score Problem”, Institute 
Teknologi Bandung, Indonesia, 1992. 

อ าพล  ธรรมเจริญ   การแกปั้ญหาการเปล่ียนวงโคจร  โดยใชแ้รงเร่ิมตน้คร้ังเดียวโดยวธีิของนิวตนั 
การประชุมทางวิชาการคณิตศาสตร์ ปี 2530 ท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.
สงขลา 

Dhamcharoen A., Controllability of Positive Discrete Linear Control Systems with Bounded 
Inputs. Srinakharinwirot University Science Journal, l987 3(2). 

Dhamcharoen A.,  Solving Positive Discrete Linear Control Systems Using a Method of 
Nonlinear Programming.  Proceedings, The Sixth Southeast Asian Statistics Seminar, 
18-20 September 1987, Bangkok Thailand. 
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บทความทางคณติศาสตร์ 

อ าพล ธรรมเจริญ,  ผลบวก n พจน์ของการแจกแจงปาสกาล  วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   เล่มท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม 2534 . 

อ าพล  ธรรมเจริญ,  การสลบัท่ีของคู่ตวัผกผนั  วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 38 ฉบบัท่ี 436 - 437 
มกราคม – กุมภาพนัธ์  2538. หนา้ 52 - 89 

อ าพล ธรรมเจริญ,  คณิตศาสตร์ของเคร่ืองสาย  วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 39 ฉบบัท่ี 442-443 
กรกฎาคม – สิงหาคม  2538. หนา้ 32 – 40. 

อ าพล ธรรมเจริญ,  การพิสูจน์โดยใชห้ลกัการอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์แบบเขม้: (ปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะ)  วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 39 ฉบบัท่ี 446 - 447 พฤศจิกายน - ธนัวาคม  
2538. หนา้ 5 – 10. 

หนังสือ ต ารา ทีพ่มิพ์เผยแพร่แล้ว 

อ าพล  ธรรมเจริญ,  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  ตอนท่ี 3, พิทกัษก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ  2546. 
อ าพล  ธรรมเจริญ, แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  ตอนท่ี 2, พิทกัษก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ  2542 . 
อ าพล  ธรรมเจริญ, แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  ตอนท่ี 1, พิทกัษก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ  2542. 
อ าพล  ธรรมเจริญ, วธีิการค านวณและการวเิคราะห์เชิงตวัเลขเบ้ืองตน้, 2534. 
อ าพล  ธรรมเจริญ,  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ, 2533. 
อ าพล  ธรรมเจริญ, ทฤษฎีจ านวน, 2530. 
 
2.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สหทัยา  รัตนะมงคลกุล 
ผลงานทางวชิาการ 

Lenbury, Y., Rattanamongkonkul, S., Tumrasvin, N., Amornsamankul, S. Predator-prey 
Interaction Coupled by Parasitic Infection: Limit Cycles and Chaotic Behavior. 
Mathematical and Computer Modelling.30 (1999) 131-146.  

Kongkul, K., Rattanamongkonkul, S., and Crooke, P.S. A Multi-segment Mathematical Model 
with Variable Compliance for Pressure Controlled Ventilation. ScienceAsia 30 (2003) 
191-203.  

Rattanamongkonkul, S., Lenbury, Y. Ventilator Asynchrony in Partial Support, Pressure-
Comtrolled Ventialtion. Progress in Mathematics 2003. Bangkok, Thailand.  



 48 

Rattanamongkonkul, S., Lenbury, Y., Hotchkiss, J.R., and Crooke, P.S. Mathematical 
Modeling of Noninvasive Pressure Support Ventilation: Investigation of Tidal Volume 
Instability. Quantitative medical Data Analysis Using Mathematical Tools and 
Statistical Techniques (Hong D. and Shyr Y. Eds.), World Scientific ublications, 
Singapore, 2007: 277-295. 

Puttasontiphot, T., Lenbury, Y., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Hotchkiss, J.R. and 
Crooke, P.S. A Study of a Differential Equation System Model of Competing Bacteria 
Populations in the Gastrointestinal Tract Subject to an inhibitor or an Antibiotic. 32th 
congress ao Science and Technology of Thailand. Bangkok, Thailand. 9-11 October 
2006.  

Puttasontiphot, T., Lenbury, Y., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Hotchkiss, J.R. and 
Crooke, P.S. Dynamic Modeling of a Continuous Process Permitting Stable 
Coexistence of Sensitive Microbial Population and Resistant Microbial Population in a 
Gastrointestinal Tract. 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 
2007. Chiangmai, Thailand. 9-11 January 2007.  

Puttasontiphot, T., Lenbury, Y., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Hotchkiss J.R. and 
Crooke, P.S. Dynamic Processes Permitting Stable Coexistence of Antimicrobial 
Resistant and Non-Resistant Organisms in a Gastrointestinal Tract Model. ScienceAsia 
33 (2007): 197-206.  

 
3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณ์ทนา  ภาณุพินทุ 
ผลงานทางวชิาการ 

Panupintu W., (2002).  The Propagation of Nonlinear Water Waves over Variable Depth 
with  Shear Flow.  Doctoral Thesis, University of Newcastle upon Tyne, Newcastle 
upon Tyne, UK. 155 pages 

Panupintu W., The Propagation of Nonlinear Water Waves with a Uniform Flow over 
Variable Depth. Talk at the conference Southeast Asian Mathematical Conference. 
Yunnan University, Kunming. 14-18 December   2003. 
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4. อาจารย ์ดร.สาธินี  เลิศประไพ 
ผลงานทางวชิาการ 

Tiensuwan, M.; Lertprapai, S.; Sirichaisinthop, J. and Lawmepol, A. (2000). Application of 
Log-linear Models to Malaria Patients in Thailand. Statistics in Medicine, Vol.19,14, 
pp.1931-1945. 

Lertprapai, S. ;Tiensuwan, M.; and Sinha, B. (2004). A Statistical Approach to Combining 
Environmental Indices with an Application to Air Pollution Data from Bangkok, 
Thailand. Pakistan Journal of Statistics, Vol. 20(2), pp. 245-261. 

Lertprapai, S. ;Tiensuwan, M.; and Sinha, B. (2004). On a comparison of three estimators of 
binomial variance by multiple criteria decision making method. International Journal 
of Statistical Sciences, Vol.3, pp.105-117. 

Lertprapai, S.; Tiensuwan, M.; and Sinha, B.(2004). On a comparison of two standard 
estimates of a binomial proportion based on multiple criteria decision making method. 
Journal of Statistical Theory and Applications, Vol.3, No.2, pp.141-149. 

Tiensuwan, M. ; Lertprapai, S. and Sinha, B. (2005). On a comparison of four estimates of a  
common mean by multiple criteria decision making method. Journal of Statistical Research, 

Vol.39, No.2, pp.23-35. 
Tiensuwan, M. ; Lertprapai, S. and Sinha, B.(2006). On a comparison of several competing 

estimates of a univariate normal mean by multiple criteria decision making method. 
Communications in Statistics: Simulation and Computation, Vol. 35, No.4, pp.877-891. 

Lertprapai, S., Tiensuwan, M. (2009). An Application of Multiple Criteria Decision Making 
in Combining Environmental Indices of Five Air Pollution Indicators. Thailand 
Statistician, Vol.7, No.2, pp.131-145. 

Lertprapai, S., Tiensuwan, M. (2010). An Application of Multiple Criteria Decision Making 
to water quality data in Thailand. Far East Journal of Applied Mathematics, Vol.40, 
No.2, pp.103-124. 

Lertprapai, S., Tiensuwan, M. (2009). An Application of Multiple Criteria Decision Making 
in Combining Environmental Indices of Five Air Pollution Indicators. Thailand 
Statistician, Vol.7, No.2, pp.131-145.Sae-ung, S.,  
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Lertprapai, S. (2010). A Comparison of Scale Parameter Estimators in the 2-Parameter 
Exponential Distribution Based on Multiple Criteria Decision Making. Thai Journal of 
Mathematics, Special Issue (Annual Meeting in Mathematics, 2010)  pp. 73-81. 

Lertprapai, S. and Tiensuwan, M.(2004). On Some Data Integration Methods with an 
Application to Meteorological Data in Thailand. XXII International Biometric 
Conference in parallel with the Australia Statistical Conference 11-16 July 2004 Cairns 
Conventional Centre, Cairns, Queensland, Australia. 

Lertprapai, S.; Tiensuwan, M.; and Sinha, B.(2005). On a comparison of six estimates of a 
common mean by Multiple Criteria Decision Making Method. International Conference 
in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2005), December 15-17, 2005, Chaophya 
Park Hotel, Bangkok. Department of Mathematics, Faculty of Science, Mahidol 
University. 

Lertprapai, S.; Tiensuwan, M.(2007). An Application of Multiple Criteria Decision Making 
to Combine Environmental Indices of Air Pollution Data from Bangkok Thailand. 
International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2007), August 
15-17, 2007, Century Park Hotel, Bangkok. Department of Mathematics, Faculty of 
Science, Mahidol University. 

 
5.  อาจารย ์ดร.วรพรรณ  จนัทร์ดี     
ผลงานทางวชิาการ 

V. Chandee, Explicit Upper Bounds for L-functions on the critical line, Proc. Amer. Math. 
Soc. 137 (2009), 4049-4063. 

V. Chandee, On the Correlation of shifted values of the Riemann zeta function. To appear in 
the Quarterly Journal of Mathematics. V. Chandee and K. Soundararajan, Bounding 
| (1/ 2 ) |it  on the Riemann Hypothesis). To appear in Bulletin of the London 
Mathematical Society.  

E. Carneiro and V. Chandee, Bounding ( )s in the critical strip. To appear in the Journal of 
Number Theory. 
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 

  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระห ว่ า ง บุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5 .  ทั กษะ ใ น
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
1 หมวดวชิาบังคับ               
302521 พีชคณิตเชิงเสน้               
302522  พ้ืนฐานของพีชคณิตแนวใหม่               
302571  การวิเคราะห์จ านวนจริง               
302572  การวิเคราะห์ฟังกช์นันลั               
302691  สมัมนา 1               
302692  สมัมนา 2               
               
 



 52 

แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระห ว่ า ง บุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5 .  ทั กษะ ใ น
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
2.  หมวดวชิาเลอืก               
302511  แคลคูลสัขั้นสูง               
302512  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั               
302513  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย               
302551  ทฤษฎีความน่าจะเป็น               
302552  คณิตศาสตร์ของสถิติ               
302561  การวิเคราะห์เชิงตวัเลข               
302573  การวิเคราะห์จ านวนเชิงซอ้น               
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระห ว่ า ง บุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5 .  ทั กษะ ใ น
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
302581  การวิจยัด าเนินงาน               
302582  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1               
302614  แคลคูลสัของการแปรผนั               
302622  ทฤษฎีเมทริกซ์               
302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต ์               
302641  ทอพอโลยี               
302653  ความน่าจะเป็นประยกุต ์               
302662  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์
สามญั 
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แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา 
  ความรับผดิชอบหลกั    ความรับผดิชอบรอง 

 

รายวชิา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทกัษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระห ว่ า ง บุคคลและ
ความรับผดิชอบ 

5 .  ทั กษะ ใ น
การวิเคราะห์
เ ชิ ง ตั ว เ ล ข 
ก า ร ส่ื อ ส า ร 
แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
302663  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิง 
               อนุพนัธ์ยอ่ย 

              

302683  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2               
302684  เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด               
302693  หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์               
3.  หมวดวชิาวทิยานิพนธ์และงานนิพนธ์               
302698  งานนิพนธ์ระดบัสูงทางคณิตศาสตร์               
302699  วิทยานิพนธ์               
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวทิยาศาสตร์ 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1)    น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย่างถูกตอ้งโดย

ค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม 
2)    มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของ

ตนเอง หรือไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาใช้โดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่
บิดเบือนขอ้เทจ็จริงจากผลการวิจยั 

3)    เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบ
อาชีพ 

 
2.  ด้านความรู้ 

1)   มีความรู้ความเขา้ใจอย่างถ่องแทใ้นหลกัการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยกุตใ์นสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง 

2)    มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบติัทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประยกุต ์

3)    เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 
 

  

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1)   มีความคิดริเร่ิมในการใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือจดัการสถานการณ์หรือ

ประเดน็ปัญหาใหม่ทางวิชาการ 
2)   สามารถใชค้วามรู้และผลงานวิจยั เพ่ือพฒันาความคิดใหม่ และบูรณาการ

ความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 
3)   สามารถวางแผนและด าเนินการวิจยัทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง  

 
4.  ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวับุคคลและความรับผดิชอบ 

1)   สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นระดบัสูงทางวิชาการไดด้ว้ยตนเอง 
2)   สามารถรับผิดชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มี

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานระดบัสูงได ้
3)   สามารถเป็นผูน้ า และให้ความร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และปัญหา

ต่างๆ เพ่ือเพ่ิมพนูประสิทธิภาพการท างานขององคก์ร 
 
5.  ด้านทักษะในเชิงวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1)   สามารถคดักรองขอ้มลูเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ขอ้มูลและ
สรุปไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 

2)    สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการ โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติระหว่างหลักสูตรเดมิ (พ.ศ. 2542) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) 
 1. แผน ก แบบ ก 2  
     1.1 ช่ือหลกัสตูร จ านวนหนว่ยกิต และโครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2542) หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หมายเหต ุ
ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คงเดมิ 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไมน้่อยกวา่ 38 หนว่ยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไมน้่อยกวา่ 38 หนว่ยกิต 

คงเดมิ 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก. แบบ ก. 2 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                      14 หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์                                                            12 หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
แผน ก. แบบ ก. 2 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                     14 หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไมน้่อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์                                                            12 หนว่ยกิต 

 
 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
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   1.2 หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไมน่บัหนว่ยกิต จ านวน 6 หนว่ยกิต) 
หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2542) หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หมายเหต ุ

นิสิตบางคนท่ีมีพืน้ฐานไม่เพียงพอ ต้องเรียนเพ่ือปรับพืน้
ความรู้พืน้ฐานในระดบับณัฑิตศึกษาให้พร้อมท่ีจะศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ทัง้นี เ้ป็นการ
ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและไม่คิดคะแนน โดยวดัผล
การศึกษาเป็น S หรือ U โดยกรรมการประจ าหลกัสูตรจะ
เป็นผู้ก าหนดรายวิชาตา่ง ๆ ตามความรู้พืน้ฐานของนิสิต 

 
 
 
 
 

 

นิสิตบางคนท่ีมิพืน้ฐานไม่เพียงพอ ต้องเรียนเพ่ือปรับพืน้
ความรู้พืน้ฐานในระดบับณัฑิตศกึษาให้พร้อมท่ีจะศกึษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทัง้นี เ้ป็นการ
ลงทะเบียนแบบไมน่บัหนว่ยกิตและไมค่ดิคะแนน โดยวดัผล
การศึกษาเป็น S หรือ U โดยกรรมการประจ าหลกัสูตรจะ
เป็นผู้ก าหนดรายวิชาตา่ง ๆ ตามความรู้พืน้ฐานของนิสิต 

 
 
 
 
 
 

     1.3 หมวดวิชาบงัคบั  
หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 14 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 14 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

302521 พีชคณิตเชิงเส้น                                     3(3-0-6) 
302522 พืน้ฐานของพีชคณิตแนวใหม ่                 3(3-0-6) 
302571 การวิเคราะห์จ านวนจริง                          3(3-0-6) 
302572 การวิเคราะห์ฟังก์ชนันลั                         3(3-0-6) 
302691 สมัมนา 1                                               1(0-2-1) 
302692 สมัมนา 2                                               1(0-2-1) 

 
 
 
 
 

 

302521 พีชคณิตเชิงเส้น                                     3(3-0-6) 
302522 พืน้ฐานของพีชคณิตแนวใหม ่                3(3-0-6) 
302571 การวิเคราะห์จ านวนจริง                         3(3-0-6) 
302572 การวิเคราะห์ฟังก์ชนันลั                         3(3-0-6) 
302691 สมัมนา 1                                              1(0-2-1) 
302692 สมัมนา 2                                             1(0-2-1) 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
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     1.4 หมวดวิชาเลือก 
หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 12 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 12 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

302511 แคลคลูสัขัน้สงู 
302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั 
302513 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย  
302551 ทฤษฎีความนา่จะเป็น 
302552 คณิตศาสตร์ของสถิต ิ
302561 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
302573 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน 
302581 การวิจยัด าเนินงาน 
302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1 
302614 แคลคลูสัของการแปรผนั 
302622 ทฤษฎีเมทริกซ์ 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

302511 แคลคลูสัขัน้สงู 
302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั 
302513 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย  
302551 ทฤษฎีความนา่จะเป็น 
302552 คณิตศาสตร์ของสถิต ิ
302561 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
302573 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน 
302581 การวิจยัด าเนินงาน 
302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1 
302614 แคลคลูสัของการแปรผนั 
302622 ทฤษฎีเมทริกซ์ 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

 
     1.4 หมวดวิชาเลือก (ตอ่) 

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 12 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 12 หน่วยกิต) หมายเหต ุ
302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต์ 
302641 ทอพอโลยี 
302653 ความนา่จะเป็นประยกุต์  
302662 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนพุนัธ์   

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

 
 
 
 
 

302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต์ 
302641 ทอพอโลยี 
302653 ความนา่จะเป็นประยกุต์  
302662 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนพุนัธ์ 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
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             สามญั 
302663 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนพุนัธ์ 
             ยอ่ย 
302683 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2 
302684 เทคนิคการหาคา่เหมาะท่ีสดุ 
302693 หวัข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 

 

             สามญั 
302663 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนพุนัธ์ 
             ยอ่ย 
302683 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2 
302684 เทคนิคการหาคา่เหมาะท่ีสดุ 
302693 หวัข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดมิ 
 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

 
     1.5 วิทยานิพนธ์ (12 หนว่ยกิต) 

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 12 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 12 หน่วยกิต) หมายเหต ุ
302699 วิทยานิพนธ์      1 2 ( 0 -0 -

36) 
 302699 วิทยานิพนธ์ 1 2 ( 0 -0 -

36) 
คงเดมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถภพ 
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 2. แผน ข 
     2.1 ช่ือหลกัสตูร จ านวนหนว่ยกิต และโครงสร้างหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2542) หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2554) หมายเหต ุ
ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ช่ือหลักสูตร 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คงเดมิ 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไมน้่อยกวา่ 38 หนว่ยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
หนว่ยกิตรวม                                             ไมน้่อยกวา่ 41 หนว่ยกิต 

ปรับเพิ่ม 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                      14 หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต 
4) งานนิพนธ์                                                                6 หนว่ยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
1) หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน                         ไมน่บัหนว่ยกิต 
2) หมวดวิชาบงัคบั                                                      14 หนว่ยกิต 
3) หมวดวิชาเลือก                                      ไมน้่อยกวา่ 18 หนว่ยกิต 
4) วิทยานิพนธ์                                                              6 หนว่ยกิต 

 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

      
                2.2 หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน (ไมน่บัหนว่ยกิต จ านวน 6 หนว่ยกิต) 

หลกัสตูรเดมิ (พ.ศ. 2548) หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (พ.ศ. 2553) หมายเหต ุ
นิสิตบางคนท่ีมีพืน้ฐานไม่เพียงพอ ต้องเรียนเพ่ือปรับพืน้
ความรู้พืน้ฐานในระดบับณัฑิตศึกษาให้พร้อมท่ีจะศึกษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทัง้นี เ้ป็นการ
ลงทะเบียนแบบไม่นบัหน่วยกิตและไม่คิดคะแนน โดยวดัผล
การศึกษาเป็น S หรือ U โดยกรรมการประจ าหลกัสูตรจะ
เป็นผู้ก าหนดรายวิชาตา่ง ๆ ตามความรู้พืน้ฐานของนิสิต 

 นิสิตบางคนท่ีมีพืน้ฐานไม่เพียงพอ ต้องเรียนเพ่ือปรับพืน้
ความรู้พืน้ฐานในระดบับณัฑิตศกึษาให้พร้อมท่ีจะศกึษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ทัง้นี เ้ป็นการ
ลงทะเบียนแบบไมน่บัหนว่ยกิตและไมค่ดิคะแนน โดยวดัผล
การศึกษาเป็น S หรือ U โดยกรรมการประจ าหลกัสูตรจะ
เป็นผู้ก าหนดรายวิชาตา่ง ๆ ตามความรู้พืน้ฐานของนิสิต 

ปรับเพิ่ม 
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     2.3 หมวดวิชาบงัคบั  
หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 14 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 14 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

302521 พีชคณิตเชิงเส้น                                     3(3-0-6) 
302522 พืน้ฐานของพีชคณิตแนวใหม ่                  3(3-0-6) 
302571 การวิเคราะห์จ านวนจริง                          3(3-0-6) 
302572 การวิเคราะห์ฟังก์ชนันลั                         3(3-0-6) 
302691 สมัมนา 1                                               1(0-2-1) 
302692 สมัมนา 2                                               1(0-2-1) 

 
 
 
 
 

 

302521 พีชคณิตเชิงเส้น                                    3(3-0-6) 
302522 พืน้ฐานของพีชคณิตแนวใหม ่                 3(3-0-6) 
302571 การวิเคราะห์จ านวนจริง                         3(3-0-6) 
302572 การวิเคราะห์ฟังก์ชนันลั                        3(3-0-6) 
302691 สมัมนา 1                                              1(0-2-1) 
302692 สมัมนา  2                                             1(0-2-1)  

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

     2.4 หมวดวิชาเลือก 
หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 18 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 18 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

302511 แคลคลูสัขัน้สงู 
302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั 
302513 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย  
302551 ทฤษฎีความนา่จะเป็น 
302552 คณิตศาสตร์ของสถิต ิ
302561 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
302573 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน 
302581 การวิจยัด าเนินงาน 
302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1 
302614 แคลคลูสัของการแปรผนั 
302622 ทฤษฎีเมทริกซ์      

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

302511 แคลคลูสัขัน้สงู 
302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนพุนัธ์สามญั 
302513 สมการเชิงอนพุนัธ์ยอ่ย  
302551 ทฤษฎีความนา่จะเป็น 
302552 คณิตศาสตร์ของสถิต ิ
302561 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
302573 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน 
302581 การวิจยัด าเนินงาน 
302582 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1 
302614 แคลคลูสัของการแปรผนั 
302622 ทฤษฎีเมทริกซ์      

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
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หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 18 หนว่ยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 18 หน่วยกิต) หมายเหต ุ

302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต์ 
302641 ทอพอโลยี 
302653 ความนา่จะเป็นประยกุต์  
302662 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนพุนัธ์ 
             สามญั 
 302663 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิง 
              อนพุนัธ์ยอ่ย 
302683 การโปรแกมเชิงคณิตศาสตร์ 2 
302684 เทคนิคการหาคา่เหมาะท่ีสดุ 
302693 หวัข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

302631 ทฤษฎีกราฟและการประยกุต์ 
302641 ทอพอโลยี 
302653 ความนา่จะเป็นประยกุต์  
302662 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง
อนพุนัธ์ 
             สามญั 
 302663 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิง 
              อนพุนัธ์ยอ่ย 
302683 การโปรแกมเชิงคณิตศาสตร์ 2 
302684 เทคนิคการหาคา่เหมาะท่ีสดุ 
302693 หวัข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 

3(3-0-6)                              
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

 
คงเดมิ 

 
คงเดมิ 
คงเดมิ 
คงเดมิ 

 
     2.5 งานนิพนธ์ (12 หนว่ยกิต) 

หลกัสตูรเดมิ (จ านวน 6 หน่วยกิต)  หมายเหต ุ หลกัสตูรปรับปรุง (จ านวน 6 หนว่ยกิต) หมายเหต ุ
302698 งานนิพนธ์     6(0-0-18)  302698 งานนิพนธ์ 6(0-0-18) คงเดมิ 
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