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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2563) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       พระราชวังสนามจันทร์/ บัณฑิตวิทยาลัย/ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร 25530081103765 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 ภาษาอังกฤษ         Master of Science Program in Mathematics 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  Master of Science (Mathematics)  

ชื่อย่อภาษาไทย  วท.ม. (คณิตศาสตร์)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   M.Sc. (Mathematics)  
 
3. วิชาเอก 
 ไม่มี 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 แผน ก แบบ ก 2     ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ    หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ   
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา  2563 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ 11/2562  วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2/2563  วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา 
  8.2   นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ 
  8.3   นักวิจัยหรือผู้ช่วยวิจัยในสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 8.4   นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  9.1   นายสมพงค์  จิตต์มั่น 

     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   

         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

         คุณวุฒิ  วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 

      วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 

   วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

  9.2    นางสาวพรทรัพย์  พรสวัสดิ์ 

     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  

         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

  คุณวุฒิ  Dr.rer.nat. (Numerical Mathematics) University of Potsdam, Germany (2011) 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)  

   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

 9.3    นางมาลินี  ชัยยะ  

     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X  

         ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

         คุณวุฒิ  Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2008) 

   M.S. (Actuarial Science) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2006) 
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   M.S. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2004) 

   M.Sc. (Petroleum Technology) Chulalongkorn University, Thailand (2001) 

   วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์ 

ที่อยู่ 6 ถนนราชมรรคาใน  ต าบลพระปฐมเจดีย์  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม 73000 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่กับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) “ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นก้าวหน้า บูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้
สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561– 2580) “ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์” โดยมุ่งเป้าเพ่ือปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
การเปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  จึง
มุ่งเน้นพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพในทุกสาขา โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากวิชาคณิตศาสตร์เป็น
ศาสตร์ที่เป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพัฒนาต่าง ๆ เหล่านี้จึงต้องก้าวไปพร้อม
กับการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของประเทศด้วย 
 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมที่มีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์เข้าด้วยกันมากขึ้น เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล  การวางแผนหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์ต้องมีความสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วย เพราะการส่งเสริมการศึกษาด้านคณิตศาสตร์เป็นกลไกด้านหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุก
ขั้นตอน ซึ่งต้องใช้ความคิดอย่างมีขั้นตอน  มีเหตุผล ด้วยความรอบคอบ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย  รวมทั้ง
การเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหน้าที่และด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกันในตัว
ให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศและระดับโลก 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 เพ่ือรับมือกับผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก  จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของวงการคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับสากล เพ่ือให้
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การศึกษาและสังคมไทยได้ก้าวไปพร้อมกับสังคมโลก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์นี้ จะต้อง
ผลิตบุคลากรทางคณิตศาสตร์ที่มีองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับศาสตร์อ่ืน ๆ และพัฒนาต่อยอดจน  
เกิดองค์ความรู้ใหม่  มีศักยภาพ ทั้งในด้านวิชาการและสร้างสรรค์งานวิจัย และมีการพัฒนาตนเองควบคู่กันไปตลอดเวลา
  
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยศิลปากร “1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของประเทศและของโลก   และ 2. ค้นคว้า วิจัย และสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการและวิชาชีพ และน าผลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประเทศ”  และพันธกิจ
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร “1. พัฒนาและถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างบุคคลให้มีความรู้ ในวิชาชีพ มีสติปัญญาความคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคม และ 2. ค้นคว้า วิจัย และ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือความก้าวหน้าทางวิชาการ” การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงมุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
เรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดี  สามารท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์
อย่างมีคุณภาพ และมีคุณธรรมและจริยธรรมไปพร้อมกัน    
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 ไม่มี  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 มุง่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ซึ่งสามารถน าความรู้ที่ได้ไปต่อ
ยอดและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม เพียบพร้อมด้วยจริยธรรม   

 1.2  ความส าคัญ 
 เพ่ือตอบสนองความต้องการและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจ าเป็นต้องมีหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณภาพและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะผลิตก าลังคนที่มี
ความรู้ความสามารถ  ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาประเทศ อีกทั้งจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 

 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
        1) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอด
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดี  
 2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพในการท างานวิจัยเพ่ือเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 
 3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการท าวิจัยและการเผยแพร่
ผลงานวิจัย  
 4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
   
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO1 อธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่

ส าคัญได้อย่างถูกต้อง   
        

PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

        

PLO3 น าเสนองานทางคณิตศาสตร์ต่อ
สาธารณะด้วยภาษาไทยหรือ
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ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’s Taxonomy 
(Revised)) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
ภาษาอังกฤษได้ 

PLO4 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

        

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 

        

PLO6 ออกแบบและด าเนินการวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ได้   

        

PLO7 มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้
ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 

        

PLO8 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน         
PLO9 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  

รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคมและ
จริยธรรมของนักวิจัย 

        

 
 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทาง
คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างดี 

         

2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทาง
คณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพในการ
ท างานวิจัยเพื่อเผยแพร่ทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

3. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตทาง
คณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการท าวิจัยและการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

         

4. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

         

 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้คงไว้ซึ่ง
มาตรฐานตามท่ี อว. ก าหนด ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี 

1. จัดท ารายละเอียดของรายวิชาใน
หลักสูตรตามแบบ มคอ.3 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5      
3. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 และ/หรือ
รูป แบบ อ่ืนที่ มห าวิท ยาลั ยก าหนด
ภายหลัง 

1. มคอ.3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
2. มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
3. รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร 
 

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง
วิชาการ  ภายในระยะเวลา  5 ปี 

ประเมินหลักสูตรโดยพิจารณาจากผล
การด าเนินงาน การจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร การประเมินความต้องการ
ของหน่ วย งาน  องค์ ก ร  และสถาน
ประกอบการ และการได้งานท าของ
บัณฑิต 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปี 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลงานวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาทุกคน
ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

บทความหรือผลงานทางวิชาการที่
ไดร้ับการเผยแพร่  
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน อาจมีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 
8 สัปดาห์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค    ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน   
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนธันวาคม – เมษายน 
        ภาคการศกึษาฤดูร้อน   เดือนเมษายน – มิถุนายน 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยต้องสอบ
ผ่านรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  
                2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2561 ข้อ 6 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
        2.2.3  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับปริญญาตรีมาเป็นการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมีความ
เข้มข้นทางวิชาการเพ่ิมข้ึนมาก 
                2.3.2  ปัญหานักศึกษาแรกเข้ามีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอและระดับความรู้พื้นฐานที่
แตกต่างกันอันเนื่องมาจากนักศึกษาที่เข้ามาในหลักสูตรอาจจะส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ไม่ใช่หลักสูตรคณิตศาสตร์
หรือส าเร็จการศึกษาจากต่างสถาบันกัน  ซึ่งส่งผลให้ผู้สอนจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนยากข้ึน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางแผนการศึกษาในอนาคต 
                2.4.2  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือท าหน้าที่ดูแล และให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
           2.4.3  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้พ้ืนฐานทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้นักศึกษา
แรกเข้าก่อนเปิดภาคการศึกษาแรกในแต่ละปีการศึกษา 
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           2.4.4  รับนักศึกษาที่มีแนวโน้มมีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ เข้าเรียนในสถานะ “ทดลอง
เรียน” และให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในระดับปริญญาตรีที่หลักสูตรก าหนดเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ก่อนเรียน
รายวิชาในหลักสูตร 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 
ชั้นปทีี่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปทีี่ 2 - 5 5 5 5 

รวม 5 10 10 10 10 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - 5 5 5 5 

2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าบ ารุงการศึกษา - - - - - 
ค่าลงทะเบียน 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000 
         

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ  
ค่าใช้จ่ายบุคลากร  - - - - - 
ค่าใช้จ่ายด าเนนิงาน  60,000 120,000 120,000 120,000 120,000 
ทุนการศึกษา   30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย  - - - - - 
รวม (ก) 90,000 180,000 180,000 180,000 180,000 

ข. งบลงทุน  
ค่าครุภัณฑ์  30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
รวม (ข) 30,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

รวม (ก) + (ข) 120,000 240,000 240,000 240,000 240,000 
จ านวนนักศึกษา 5 10 10 10 10 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา   24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
หมายเหตุ  ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณในหมวดเงินเดือนและค่าใช้จ่ายทางอ้อม 
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2.7  ระบบการศึกษา 
               []     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก 
ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต      รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ประกอบด้วย 
                วิชาบังคับ จ านวน         10  หน่วยกิต 
               วิชาบังคับเลือก จ านวน                         9  หน่วยกิต 
               วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า       9  หน่วยกิต 
               วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)     12  หน่วยกิต 
               จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า   40  หน่วยกิต 
              3.1.3  รายวิชา 
                   3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
           เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
             511 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับการศึกษา 
     5 – 7  หมายถึง  ระดับบัณฑิตศึกษา 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
   0    หมายถึง  คณิตศาสตร์ขั้นสูง 

   1    หมายถึง  พีชคณิต 
   2    หมายถึง  การวิเคราะห ์
   3    หมายถึง  เรขาคณิต 
   4    หมายถึง  ทฤษฎีจ านวน 
              5    หมายถึง  คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
   6    หมายถึง  สมการเชิงอนุพันธ์ 
              7    หมายถึง  คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
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   8    หมายถึง  วิทยาการคณนาและคอมพิวเตอร์ 
         9    หมายถึง  สัมมนาและการวิจัย  
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา 

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝกึหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  และ
ชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 

 3.1.3.3  รายวิชา 
     วิชาบังคับ    จ านวน  10 หน่วยกิต 
511 511 รากฐานคณิตศาสตร์              3(3-0-6) 
 (Foundations of Mathematics) 
511 521   คณิตวิเคราะห์                                                      3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis)  
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 (Computer Tools for Mathematics Students) 
511 591  การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 (Research Study in Mathematics) 
511 594    สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1)  
 (Seminar in Mathematics I) 
511 595    สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2                                                                       1(0-2-1)                
 (Seminar in Mathematics II) 
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     วิชาบังคับเลือก    จ านวน  9 หน่วยกิต โดยนักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชาอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา
จาก 3 กลุ่มวิชาต่อไปนี้  

กลุ่มวิชาพีชคณิต 
511 512    พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra I)   
511 513    พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra II) 
511 514    พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Linear Algebra with Applications) 

 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 

511 522    การวิเคราะห์เชิงจริง 1  3(3-0-6) 
 (Real Analysis I)    
511 524 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน                                                     3(3-0-6) 
 (Functional Analysis) 
511 525  การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Analysis) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                           3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
511 562 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                                     3(3-0-6) 
 (Partial Differential Equations) 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 

(Numerical Analysis) 

  วิชาเลือก    จ านวนไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต โดยนักศึกษาสามารถเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือ
รายวิชาในวิชาบังคับเลือก หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนในระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาฯ ภายใต้การยินยอมของ
ภาควิชาฯ 
511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Linear Algebra) 
511 516 พีชคณิตเอกภพ 3(3-0-6) 
 (Universal Algebra) 
511 517 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Coding Theory) 
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511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 3(3-0-6) 
 (Real Analysis II) 
511 531  ทอพอโลยี  3(3-0-6) 

(Topology)  
511 532  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 3(3-0-6) 
 (Differentiable Manifolds) 
511 533  ลีกรุปและลีพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Lie Groups and Lie Algebras) 
511 534  เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Geometry) 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Analytic Number Theory) 
511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Combinatorics) 
511 552 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Graph Theory)  
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Combinatorics) 
511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน 3(3-0-6) 
 (Mathematical Theory of Inverse Problems) 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Partial Differential Equations) 
511 575 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Mathematics) 
511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 (Probability Theory) 
511 577 กระบวนการสโตแคสติก 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes) 
511 581  เทคนิคมลัติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Multigrid Techniques for Differential Equations)  
511 582  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Image Registration) 
511 583  เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
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 (Variational Techniques and Partial Differential Equations in Image Processing) 
511 584  การหาค่าเหมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
 (Optimization) 
511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics I) 
511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics II) 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Algebra) 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Coding Theory) 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Analysis) 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Geometry) 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Number Theory) 
511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Combinatorics) 
511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Graph Theory) 
 511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Differential Equations) 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Mathematics) 
511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Computational Science) 
511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด  3(3-0-6) 

 (Selected Topics in Optimization)  
 
  วิทยานิพนธ์   (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
511 691 วิทยานิพนธ์                                                                   (มีค่าเทียบเท่า)   12  หน่วยกิต  
 (Thesis) 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

511 511 รากฐานคณิตศาสตร์              3(3-0-6) 
511 521 คณิตวิเคราะห์                                                      3(3-0-6) 
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์  1(0-2-1) 

รวมจ านวน 7 
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์  1(0-2-1) 
 วิชาบังคับเลือก 3 
 วิชาเลือก 6 

รวมจ านวน 10 
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

511 594    สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
511 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาบังคับเลือก 6 

รวมจ านวน 13 
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

511 595    สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
511 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 6 
 วิชาเลือก 3 

รวมจ านวน 10 
 
     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 
511 511 รากฐานคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
  (Foundations of Mathematics) 
   ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์  ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน จ านวนเชิงการนับของเซต  การด าเนินการ       

ผลแบ่งก้ันและความสัมพันธ์สมมูล ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
 
511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   กรุป กรุปแอกชัน ทฤษฎีบทซิโลและการประยุกต์ กรุปอาบีเลียนจ ากัด สมบัติพื้นฐานของริง โดเมน

ของการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟีลด์และภาคขยายฟีลด์ 
 
511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra II) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ทฤษฎีบทจอร์แดน-โฮลเดอร์ โซลเวเบิลกรุป การจ าแนกภาคขยายฟีลด์ ภาคขยายเชิงพีชคณิต 

ภาคขยายเชิงอดิศัย ภาคขยายแบบปรกติและภาคขยายแบบแยกกันได้ ทฤษฎีกาลัว มอดูล 
 
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra with Applications)  
   ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น วิธีการแนวทแยง รูปแบบบัญญัติจอร์แดน  

ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ การแยกเชิงสเปกตรัม การประยุกต์ 
 
511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Linear Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน: 511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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   การศึกษาพีชคณิตเชิงเส้นอย่างเคร่งครัด ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตันและ      
พหุนามต่ าสุด รูปแบบบัญญัติ รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบก าลังสองและรูปแบบเฮอร์มิเทียน ฟังก์ชันเชิงหลาย
เส้นและผลคูณเทนเซอร์ 

 
511 516 พีชคณิตเอกภพ 3(3-0-6) 
 (Universal Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   แลตทิซและอันดับ มูลฐานของพีชคณิตเอกภพ ทฤษฎีบทการแทนด้วยผลคูณย่อยของเบอร์คอฟฟ์ 

พีชคณิตอิสระ คลาสของอิเควชันและทฤษฎีบทวาไรตีของเบอร์คอฟฟ์ เงื่อนไขแบบมัลเซฟ หัวข้อคัดเฉพาะที่
อยู่ในความสนใจ 

 
511 517 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Coding Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   การตรวจพบและการแก้ไขข้อผิดพลาด การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น 

รหัสวัฏจักรและรหัสบีซีเอช การแจกแจงน้ าหนัก ขอบเขตในทางทฤษฎีรหัสและการสร้างรหัส รหัสตั้งฉากใน
ตัว รหัสคู่กันในตัว รหัสคู่กันแบบเติมเต็มและการประยุกต์  

 
511 521 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis) 
   ระบบจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิทอพอโลยี ล าดับ อนุกรม ฟังก์ชันต่อเนื่อง อนุพันธ์ 

ปริพันธ์แบบรีมันน์ ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
 
511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0-6) 
  (Real Analysis I) 
   พีชคณิตของเซต เมเชอร์ภายนอก เมเชอร์เลอเบก ฟังก์ชันหาเลอเบกเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์

และปริพันธ์แบบเลอเบก การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ ปริภูมิ pL   
 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 3(3-0-6) 
 (Real Analysis II) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ปริภูมิเมเชอร์นามธรรม ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ การหาปริพันธ์ ภาวะการลู่เข้า เมเชอร์ผลคูณ ปริภูมิ 

pL นามธรรม 
 
511 524  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) 
 (Functional Analysis) 



มคอ. 2   18 

   ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้นและฟังชันนัลมีขอบเขต ทฤษฎีบทการส่งเปิด 
ทฤษฎีบทกราฟปิด หลักความมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทภาคขยายของฮาห์น -บานาค ปริภูมิผลคูณภายใน 
ปริภูมิฮิลเบิร์ต ภาวะเชิงตั้งฉาก ทฤษฎีบทตัวแทนรีสซ์ ตัวด าเนินการผูกพัน ตัวด าเนินการกระชับ 

 
511 525 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Analysis) 
   ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคชีและการประยุกต์ ภาวะเอกฐาน  ส่วน

ตกค้างและการประยุกต์ หลักการสูงสุด วงศ์ปรกติและทฤษฎีบทของมอนเทล ทฤษฎีบทการส่งของรีมันน์ 
ฟังก์ชันฮาร์มอนิก 

 
511 531  ทอพอโลยี 3(3-0-6) 
 (Topology) 
   ปริภูมิทอพอโลยี ปริภูมิกระชับและปริภูมิกระชับเฉพาะที่ ปริภูมิเชื่อมโยงและปริภูมิเชื่อมโยง

เฉพาะที่ สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์การแยกได้ ปริภูมิผลคูณ ทอพอโลยีของระนาบ ปริภูมิแบบยุคลิด 
 
511 532  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้  3(3-0-6) 
 (Differentiable Manifolds)  
   แมนิโฟลด์และแมนิโฟลด์ย่อย อิมเมอร์ชัน การฝัง และซับเมอร์ชัน บันเดิลสัมผัส และการส่งสัมผัส 

เวกเตอร์ฟีลด์ ดีริเวชัน ทฤษฎีบทของสาร์ด เทนเซอร์ รูปแบบเชิงอนุพันธ์  
 
511 533  ลีกรุปและลีพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Lie Groups and Lie Algebras)  
 วิชาบังคับก่อน : 511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์  
   ลีกรุป ลีพีชคณิต ลีพีชคณิตของลีกรุป ความสัมพันธ์ระหว่างลีกรุปและลีพีชคณิต ทฤษฎีตัวแทน

เบื้องต้น  
   
511 534  เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Geometry)  
 วิชาบังคับก่อน : 511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   วาไรตีเชิงพีชคณิต ชีฟ วาไรตีเชิงภาพฉาย กฎของกรุปบนเส้นโค้งแนวระนาบดีกรีสาม ปริภูมิสัมผัส

ของวาไรตีเชิงพีชคณิตและวาไรตีเชิงภาพฉาย การฝังเชิงภาพฉาย ทฤษฎีบทรีมันน์-รอค  
 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Analytic Number Theory) 
   ฟังก์ชันเลขคณิต อนุกรมดีรีเคล ฟังก์ชันซีตาแบบรีมันน์ ฟังก์ชันแอล ทฤษฎีบทของดีรีเคล ทฤษฎีบท

จ านวนเฉพาะ 
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511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Combinatorics) 
   หลักการช่องนกพิราบและทฤษฎีบทของแรมเซย์ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด หลักการ

เพ่ิมเข้า-ตัดออก ทฤษฎีบทของโพลยา แผนแบบบล็อก 
 
511 552 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Graph Theory) 
   กราฟและกราฟย่อย ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง การจับคู่และการแยกตัวประกอบของกราฟ กราฟแบบ

ออยเลอร์ กราฟแบบแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ การระบายสีกราฟและทฤษฎีบทสี่สี 
 
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Combinatorics) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   (0,1)-เมทริกซ์ จัตุรัสละติน เมทริกซ์อาดามาร์ แผนภาพยัง กราฟปรกติอย่างเข้ม แผนแบบ เกมเชิง

การจัด 
 
511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
   ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง แผนภาพเส้นเฟส ระบบสมการเชิงเส้น สมการ

เวกเตอร์และสมการเมทริกซ์ เสถียรภาพของระบบเชิงเส้น ทฤษฎีโฟลเคว ระบบอิสระ แผนภาพระนาบเฟส 
แผนภาพระนาบเฟสส าหรับระบบเชิงเส้น เสถียรภาพส าหรับระบบอิสระที่ไม่เชิงเส้น ฟังก์ชันลีอาพูนอฟ 
ทฤษฎีบทเสถียรภาพ  

 
511 562  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6) 
 (Partial Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและอันดับสอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิง

พาราโบลา การมีผลเฉลยและการมีเพียงผลเฉลยเดียว หลักการค่าสูงสุดและวิธีพลังงาน วิธีหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบนโดเมนที่มีขอบเขตและไม่มีขอบเขต ผลเฉลยแบบอ่อน ปริภูมิโซโบลอฟ 

 
511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
   กรอบแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจ าลอง ปัญหาในการฝึกปฏิบัติเลือกจากประสบการณ์

ในวิทยาการหลายสาขา การน าการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงตัวเลขไปปฏิบัติด้วย
เครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์ การประเมินแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กับข้อมูลจริง 
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511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis) 
   ความแม่นย าของการค านวณค่าประมาณ การประมาณค่าในช่วง การวิเคราะห์ระบบสมการเชิงเส้น

และไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  

 
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน 3(3-0-6) 
 (Mathematical Theory of Inverse Problems) 
   สมบัติหลักมูลของปัญหาผกผันแบบอิลล์โพส ทฤษฎีบทพ้ืนฐานส าหรับการสร้างและการวิเคราะห์วิธี

เร็กกิวลาร์ไรซ์เซชัน ทฤษฎีทั่วไปของเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชัน วิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันแบบดั้งเดิม  การแยกค่าเอก
ฐานแบบตัดปลาย  วิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันของทิกโฮนอฟและแบบการท าซ้ า  วิธีโพรเจกชัน 

 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Partial Differential Equations) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   แนวคิดพ้ืนฐานของเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบในสมการเชิ ง

อนุพันธ์ย่อย เทคนิคการดีสครีสไทซ์ของผลต่างอันตะและสมาชิกจ ากัดส าหรับปัญหาเชิงพาราโบลา ปัญหา
เชิงไฮเพอร์โบลาและปัญหาเชิงวงรี วิธีโดยตรงและการท าซ้ าส าหรับปัญหาดีสครีส กรณีศึกษา 

 
511 575 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Mathematics) 
   อัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงินตามเวลา หุ้นและพันธบัตร หลักทรัพย์อ่ืน ๆ ตัวแบบตลาดการเงินอย่าง

ง่าย ทรัพย์สินที่ไม่มีความเสี่ยง ทรัพย์สินเสี่ยง ตัวแบบการตลาดแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การจัดการพอร์ตการ
ลงทุน ตราสารอนุพันธ์ การประยุกต์ 

 
511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 (Probability Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ปริภูมิความน่าจะเป็น ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่ม 

ฟังก์ชันการแจกแจง ค่าคาดหมาย ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม 
กฎของเลขจ านวนมากแบบอ่อนและแบบเข้ม ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง 

 
511 577 กระบวนการสโตแคสติก 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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   ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข มาร์ติงเกล ลูกโซ่
มาร์คอฟ กระบวนการปัวซง ทฤษฎีรีนีวอล แนวเดินเชิงสุ่ม การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน การประยุกต์ของ
กระบวนการสโตแคสติก  

 
511 581  เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
  (Multigrid Techniques for Differential Equations) 
   วิธีผลต่างอันตะส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  วิธีท าซ้ าแบบพ้ืนฐาน 

ส าหรับสมการผลต่างอันตะ แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีของวิธีมัลติกริด วิธีมัลติกริดแบบไม่เชิงเส้น  การ
ประยุกต์ที่ได้รับการคัดเลือก 

 
511 582 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Image Registration) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการลงทะเบียนภาพ การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ของการลงทะเบียน 

ภาพ เมเชอร์ความคล้ายคลึง การลงทะเบียนภาพแบบใช้พารามิเตอร์ และแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ เทคนิคแปร
ผัน เทคนิคเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันส าหรับการลงทะเบียนภาพ วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพแบบ
ยืดหยุ่น แบบแพร่กระจาย และแบบเคอร์เวเจอร์  

 
511 583  เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
 (Variational Techniques and Partial Differential Equations in Image Processing) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลภาพเชิงคณิตศาสตร์ เทคนิคแปรผันส าหรับการประมวลผลภาพ 

ปริภูมิโซโบลอฟและปริภูมิของฟังก์ชันของการแปรผันแบบมีขอบเขต การน าสัญญาณรบกวนออกจากภาพ  
การน าความเบลอออกจากภาพ การต่อเติมภาพ การแบ่งส่วนภาพ การค านวณการไหลเชิงแสง การ
ลงทะเบียนภาพ 

 
511 584  การหาค่าเหมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
 (Optimization) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการหาค่าเหมาะสมที่สุด วิธีค้นหาแบบหนึ่งมิติ วิธีอ้างอิงความชัน วิธีของนิวตัน 

วิธีทิศทางสังยุค วิธีควอไซนิวตัน ขั้นตอนวิธีค้นหาแบบวงกว้าง ทฤษฎีของการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบมี
เงื่อนไข ขั้นตอนวิธีส าหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไข การประยุกต์ท่ีได้รับการคัดเลือก 

 
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 (Computer Tools for Mathematics Students) 
 เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
   การสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ แนวคิดและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน เครื่องมือส าหรับแก้ปัญหา

ทางคณิตศาสตร์ 
 
 



มคอ. 2   22 

511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 (Research Study in Mathematics) 
 เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
   จริยธรรมการวิจัย การจ าแนกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ การสืบค้น  

น าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางคณิตศาสตร์ 
 
511 594 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Mathematics I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
   การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ การน าเสนออย่างเป็นทางการ จริยธรรม

และความถูกต้องของการอ้างอิงทางคณิตศาสตร์ 
 
511 595 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Mathematics II) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
   การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ การเขียนรายงานและการน าเสนออย่างเป็น

ทางการ  จริยธรรมและความถูกต้องของการอ้างอิงทางคณิตศาสตร์  
 
511 691 วิทยานิพนธ์                                                                       (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
  (Thesis)  
   วิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 
511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 
511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics II) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Algebra) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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   เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิตที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ ในความสนใจใน
ปัจจุบัน 

 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Coding Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัสที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Analysis) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Geometry) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิตที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Number Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวนที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
 
511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Combinatorics) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
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511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Graph Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจใน

ปัจจุบัน 
 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Differential Equations) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Mathematics) 
  เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
 
511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Computational Science) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนาที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Optimization) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุดที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

14 14 

2 ผศ. ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Dr.rer.nat. (Numerical Mathematics) University 
of Potsdam, Germany (2011) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2546)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

14 14 

3 ผศ. ดร.มาลินี ชัยยะ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2008) 
M.S. (Actuarial Science) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2006) 
M.S. (Mathematics) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2004) 
M.Sc. (Petroleum Technology) Chulalongkorn 
University, Thailand (2001) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2542) 

14 14 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 

ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

1 ผศ. ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

14 14 

2 ผศ. ดร.พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Dr.rer.nat. (Numerical Mathematics) University 
of Potsdam, Germany (2011) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2546)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

14 14 

3 ผศ. ดร.มาลินี ชัยยะ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2008) 
M.S. (Actuarial Science) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2006) 
M.S. (Mathematics) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2004) 
M.Sc. (Petroleum Technology) Chulalongkorn 
University, Thailand (2001) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(2542) 

14 14 

4 รศ. ดร.สืบสกุล อยู่ยืนยง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Applied Mathematics) Curtin University 
of Technology, Australia (1997) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2528) 
กศ.บ.(ฟิสิกส์)  เกียรตินิยมอันดับสอง  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  (2525) 

14 14 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

5 ผศ. ดร.สมเจตน์ ชัยยะ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA (2008) 
M.S. (Mathematics) Oregon State University, 
USA (2002) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

14 14 

6 ผศ. ดร.เฉลิมพงศ์   
วรวรรโณทัย 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of  
Wisconsin-Madison, USA (2012) 
B.A. (Mathematics) University of Virginia, USA 
(2006) 

14 14 

7 ผศ. ดร.นพดล ชุมชอบ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematical Sciences) University of 
Liverpool, UK (2010) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

14 14 

8 ผศ. ดร.จิตติศักดิ์ รักบุตร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) Mahidol University, 
Thailand (2006) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

14 14 

9 ผศ. ดร.รัตนา ศรีทัศน์ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Dr.rer.nat. (Mathematics) University of 
Potsdam, Germany (2009) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

14 14 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

10 ผศ. ดร.นัยน์รัตน ์กันยะมี 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) Wayne State University, 
USA (2010) 
M.A. (Mathematical Statistics) Wayne State 
University, USA (2010) 
M.S. (Mathematics) Washington State 
University, USA (2005) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2545)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 

14 14 

11 ผศ. ดร.กลศ พัฒนะรพีเลิศ 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) Mahidol University, 
Thailand (2006) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541) 

14 14 

12 ผศ. ดร.สวรรยา ศกุนตะเสฐียร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of Nebraska-
Lincoln, USA (2008) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2541) 

14 14 

13 อ. ดร.สุภาพ เกิดแสง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of Southern 
California, USA (2010) 
M.A. (Mathematics) University of Southern 
California, USA (2005) 
B.A. (Cum Laude in Mathematics and with 
Distinction in All Subjects) Cornell University, 
USA (2002) 

14 14 
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ 

ปีการศึกษา) 
ปัจจุบัน ปรับปรุง 

14 อ. ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Dr.rer.nat. (Mathematics) University of 
Potsdam, Germany (2015) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
(2543) 

14 14 

15 ผศ. ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D.  (Mathematics) University of New South 
Wales, Australia (2012)   
B.Sc. (Mathematics) 2nd class Honor 
University of New South Wales, Australia 
(2008)  

14 14 

16 อ. ดร.ภาสวรรณ นพแก้ว 
X-XXXX-XXXXX-XX-X 

Ph.D. (Mathematical Science) University of 
Bath, UK (2014) 
M.Sc. (Mathematical Science with Distinction) 
University of Bath, UK (2009) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549) 

14 14 

   
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ  
     ไม่มี 
 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
 ไม่มี 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นแบบ แผน ก แบบ ก2 ซึ่งมีข้อก าหนดต้องท า
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต ภายใต้หัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
(ภาคผนวก ก หมวด 6) หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์ในประเด็นปัญหาปัจจุบันที่นักศึกษาสนใจ หรือ
ประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าวิทยานิพนธ์ และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหม่หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้ มีขอบเขตวิทยานิพนธ์ที่สามารถท าส าเร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา  
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        (1) นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ  
        (2) มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ในสาขาที่ตนสนใจมากขึ้น 
        (3) สามารถท างานวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและบทความวิจัย และน าเสนองานวิจัยต่อสาธารณะได้ 
 5.3  ช่วงเวลา   ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 – 2  
 5.4  จ านวนหน่วยกิต วิทยานิพนธ์  (มีค่าเทียบเท่า)  12 หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
                 (1) นักศึกษาเป็นผู้เลือกสาขาที่ตนสนใจจะท าวิทยานิพนธ์  และเป็นความรับผิดชอบของนักศึกษาในการ
ติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง นักศึกษาจะต้องท างานวิจัยภายใต้การให้ค าปรึกษาของอาจารย์        
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
 (2) มีการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา (ภาคผนวก ก ข้อ 44.1) 
 (3) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล (ภาคผนวก ก ข้อ 44.1.4) 
 (4) มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 (1) มีการลงทะเบียนและประเมินความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ (ภาคผนวก ก ข้อ 44.2) 
 (2) ให้นักศึกษาเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนดและขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์
ตามท่ีก าหนด (ภาคผนวก ก ข้อ 44.3) 
 (3) ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความสามารถเข้าใจ อธิบายและวิเคราะห์ปัญหา และ
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม  บัณฑิตจะต้องมีความสามารถใน
การพัฒนางานวิจัยและสามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์กับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ  บัณฑิตต้องมี
ความเป็นผู้น าและมีทักษะในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์เพ่ือประสิทธิภาพการท างาน
ของกลุ่ม นอกจากนี้บัณฑิตจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมของนักวิจัย และมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ดี 

(1) จัดโครงสร้างรายวิชาในหลักสูตรที่เหมาะสม 
(2) กิจกรรมน าเสนองานในชั้นเรียนและรายวิชาสัมมนา 
(3) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของภาควิชาฯ 

คิดเป็น ท าเป็น และเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

(1) ในแต่ละรายวิชาจัดให้มีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือโครงงานให้
นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ ฝึกแก้ปัญหา 
(2) เปิดสอนรายวิชา 511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ
นักศึกษาคณิตศาสตร์ เพ่ือสอนการใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
วิจัย 
(3) เสริมสร้างทักษะการคิด วิเคราะห์ และวิจัยเพ่ิมเติมโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

มีความใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม 
ได้ด้วยตนเอง  

(1) มอบหมายงานที่เน้นการสืบค้นและน าเสนอในรายวิชาต่าง ๆ  
(2) เน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่นักศึกษาสนใจด้วยตนเอง
เช่น รายวิชา 511 594 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 และ 511 595 
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2  เป็นต้น 

มีคุณธรรม จริยธรรมนักวิจัย และรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ 

(1) ส่งเสริมและสอดแทรกให้นักศึกษาเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของ
การเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม 
(2) ให้ความรู้และปลูกฝังเกี่ยวกับจริยธรรมนักวิจัยในรายวิชา 511 591
การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ และรายวิชาอ่ืน ๆ 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

PLO1 อธิบายทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง   

(1) การบรรยาย 
(2) การอภิปราย 
(3) การยกตัวอย่าง/กรณีศึกษา 
(4) การมอบหมายงานให้ค้นคว้าและ
น าเสนอ 
(5) จัดสัมมนาทางวิชาการ  

(1) ประเมินจากการสอบ  
(2) ประเมินจากรายงาน หรือการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

(1) การเขียนรายงาน/วิทยานิพนธ์ 
(2) การน าเสนองานและอภิปราย 

ประเมินจากรายงานหรือการน าเสนอ
หน้าชั้นเรียน 

PLO3 น าเสนองานทางคณิตศาสตร์
ต่อสาธารณะด้วยภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษได้ 

(1) การน าเสนองาน  
(2) การตั้งค าถาม-การตอบค าถาม  
(3) การจัดสถานการณ์การน าเสนอให้
เสมือนงานประชุมวิชาการจริง  

(1) ประเมินจากความถูกต้องของ
เนื้อหาในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
(2) ประเมินจากความมั่นใจในการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน 

PLO4 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล 

(1) การจัดให้มีการท างานวิจัย
วิทยานิพนธ์  
(2) การฝึกการประยุกต์ความรู้ทาง
ทฤษฎีสู่การแก้โจทย์และปัญหาวิจัย  
(3) การสอนแบบตั้งค าถาม 
(4) การมอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
บทเรียน หรือวิเคราะห์ปัญหาล่วงหน้า
ก่อนเข้าชั้นเรียน 

(1) ประเมินจากการจัดท าข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
(2) ประเมินจากผลการด าเนินงานวิจัย 
(3) ประเมินจากผลการน าเสนอ
ผลการวิจัย ในรูปแบบต่าง ๆ  
(4) ประเมินจากผลการน าเสนอ
สัมมนา 
(5) ประเมินจากการบ้าน และข้อสอบ 

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และเครื่องมือวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างเหมาะสม 

(1) บรรยายและยกตัวอย่าง 
(2) ฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 
(3) ฝึกทักษะด้วยสถานการณ์จริงใน
การท าวิทยานิพนธ์ 

(1) ประเมินจากการสอบ 
(2) ประเมินจากการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่าง ๆ ในการวิจัยวิทยานิพนธ์ 

PLO6 ออกแบบและด าเนินการวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ได้   

(1) ฝึกการทบทวนวรรณกรรม 
(2) ฝึกการตั้งค าถามและสมมติฐาน 
(3) ฝึกการตรวจสอบสมมติฐาน 

(1) ประจากการทบทวนวรรณกรรม
และตั้งค าถาม 
(2) ประเมินจากวิทยานิพนธ์ 

PLO7 มีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 

(1) การมอบหมายงานให้ค้นคว้า 
(2) การค้นคว้าเอกสารประกอบ
สัมมนา 

ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย 

PLO8 มีทักษะการท างานร่วมกับ (1) มอบหมายงานกลุ่มและการ (1) ประเมินจากผลการท ากิจกรรม
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสตูร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

ผู้อื่น น าเสนองานกลุ่ม  
(2) การฝึกประสานงานในการ
เตรียมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
สัมมนา สอบวิทยานิพนธ์ 

กลุ่ม 
(2) ประเมินจากความส าเร็จ/ราบรื่น
ของการจัดกิจกรรม 

PLO9 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและ
จริยธรรมของนักวิจัย 

(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
และการกระตุ้นให้มีการน าไปใช้ปฏิบัติ
ในชีวิตประจ าวัน เช่น การตรงต่อเวลา
ในการเข้าเรียน และซื่อสัตย์ต่องานที่
ได้รับมอบ ไม่ลอกงานของผู้อื่น 
(2) บรรยายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับ
จริยธรรมของนักวิจัย 
(3) การปลูกฝังเรื่องจรรยาบรรณของ
นักวิจัยในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของ
นักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  และการ
นัดหมาย  
(2) ประเมินจากการบ้าน  ข้อสอบ 
และงานทีร่ับมอบหมาย   
(3) ประเมินจากการบ้าน  รายงานและ
การน าเสนอสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

 
                    ผลการเรียนรู้ตามกรอบ    
                   มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)                   

 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาด 
หวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

PLO1 อธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญ
ได้อย่างถูกต้อง        

PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกต้อง      

PLO3 น าเสนองานทางคณิตศาสตร์ต่อ
สาธารณะด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้      

PLO4 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมือวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

     

PLO6 ออกแบบและด าเนินการวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ได้        

PLO7 มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได้ดว้ยตนเอง      

PLO8 มีทักษะการท างานร่วมกบัผู้อื่น      
PLO9 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
รับผิดชอบต่อหนา้ที่ และปฏิบตัติาม
กฎระเบียบของสังคมและจริยธรรมของนักวิจัย 

     

     

  หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 
 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 

Learning Outcomes 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 

511 511 รากฐานคณิตศาสตร์          
511 512 พีชคณิตนามธรรม 1
           

511 513 พีชคณิตนามธรรม 2          
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการ
ประยุกต์          

511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง          
511 516 พีชคณิตเอกภพ          
511 517 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต          
511 521 คณิตวิเคราะห์          
511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1          
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2          
511 524 การวิเคราะห์เชิง
ฟังก์ชัน          

511 525 การวิเคราะห์เชิงซ้อน          
511 531 ทอพอโลยี           
511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์
ได้          

511 533 ลีกรุปและลีพีชคณิต 
           

511 534 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 
           

511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิง
วิเคราะห์          

511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 
511 552 ทฤษฎีกราฟ          
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
ขั้นสูง          

511 561 ทฤษฎีของสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ          

511 562 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย          
511 571 การสร้างแบบจ าลอง
เชิงคณิตศาสตร์           

511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข          
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์
ของปัญหาผกผัน          

511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย          

511 575 คณิตศาสตร์การเงิน          
511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น          
511 577 กระบวนการสโตแคส 
ติก          

511 581  เทคนิคมัลติกริด
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 

         

511 582  วิธีการเชิงตัวเลข
ส าหรับการลงทะเบียนภาพ          

511 583  เทคนิคแปรผันและ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการ
ประมวลผลภาพ 

         

511 584  การหาค่าเหมาะสม
ที่สุด          

511 585 เครื่องมือทาง
คอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 
คณิตศาสตร์ 
511 591 การศึกษาวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ 

         

511 594 สัมมนาทาง
คณิตศาสตร์ 1 

         

511 595 สัมมนาทาง
คณิตศาสตร์ 2 

         

511 691 วิทยานิพนธ์          
511 701 เรื่องคัดเฉพาะทาง
คณิตศาสตร์ 1          

511 702 เรื่องคัดเฉพาะทาง
คณิตศาสตร์ 2          

511 711 เรื่องคัดเฉพาะทาง
พีชคณิต          

511 712 เรื่องคัดเฉพาะทาง
ทฤษฎีรหัส          

511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการ
วิเคราะห์          

511 731 เรื่องคัดเฉพาะทาง
เรขาคณิต          

511 741 เรื่องคัดเฉพาะทาง
ทฤษฎีจ านวน          

511 751 เรื่องคัดเฉพาะทาง
คณิตศาสตร์เชิงการจัด          

511 752 เรื่องคัดเฉพาะทาง
ทฤษฎีกราฟ          

511 761 เรื่องคัดเฉพาะทาง
สมการเชิงอนุพันธ์          
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รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level 
Learning Outcomes 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6  PLO7 PLO8 PLO9 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทาง
คณิตศาสตร์ประยุกต์          

511 781 เรื่องคัดเฉพาะทาง
วิทยาการคณนา          

511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการ
หาค่าเหมาะที่สุด          

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) 
 

ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* 
จ านวน 
หน่วยกิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning 
Outcomes 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 
ชั้นปีที่ 1           
511 511 รากฐานคณิตศาสตร์              3 U Ap  An      
511 521 คณิตวิเคราะห์                                                      3 U Ap  An      
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา
คณิตศาสตร์  

1  Ap Ap  E   Ap At 

511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1   Ap An  C Ap  At 

ชั้นปีที่ 2           
511 594 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 1   Ap An E  Ap Ap At 
511 595 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 1  Ap Ap An E  Ap Ap At 
511 691 วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12  Ap Ap An E C Ap Ap At 

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์ “R”  Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์ “Ap”  
  Analyzing     แทนด้วยสัญลักษณ์ “An”    Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating แทนด้วยสัญลักษณ์ “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”             
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

1 PLO1 อธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง   
PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
PLO3 น าเสนองานทางคณิตศาสตร์ต่อสาธารณะด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 
PLO4 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
PLO6 ออกแบบและด าเนินการวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้   
PLO7 มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 
PLO8 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
PLO9 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมและจริยธรรมของนักวิจัย 

 

2 PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
PLO3 น าเสนองานทางคณิตศาสตร์ต่อสาธารณะด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 
PLO4 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
PLO6 ออกแบบและด าเนินการวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้   
PLO7 มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 
PLO8 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
PLO9 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สังคมและจริยธรรมของนักวิจัย 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 หมวด 4 (ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 

หลักสูตรได้ก าหนดการประเมินผลนักศึกษาออกเป็นสามช่วง ดังนี้  
(1)  การรับเข้านักศึกษาใหม่ โดยการประเมินด้วยข้อสอบและการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของหลักสูตร

ซ่ึงแต่งต้ังโดยบัณฑิตวิทยาลยัเพ่ือคัดเลอืกนักศึกษาใหม่ และเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์พัฒนาหลักสูตร 
(2)  การประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  โดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การสอบ

ข้อเขียน รายงาน การบ้าน  การน าเสนอในชั้นเรียน งานกลุ่ม เป็นต้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา  มีการ
กระจายน้ าหนักการประเมินและช่วงเวลาการประเมินที่เหมาะสม  ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชาจะมีการแจ้งช่วงเวลาการประเมิน 
วิธีการประเมิน เกณฑ์การประเมิน การกระจายน้ าหนักการประเมิน  เกณฑ์การให้คะแนนและการตัดเกรด แก่ผู้เรียนเป็น
ลายลักษณ์อักษรตอนเริ่มต้นภาคการศึกษา 
 (3)  การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา โดยผ่านกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ทั้งในส่วนของการเขียนวิทยานิพนธ์ 
การน าเสนองานวิจัย จรรยาบรรณ และอ่ืน ๆ 
  โดยจะแต่งตั้งกรรมการร่วมพิจารณาผลการประเมินและรับรองผลการประเมินในส่วนต่าง ๆ เช่น กรรมการออก
ข้อสอบ กรรมการพิจารณาข้อสอบ กรรมการพิจารณาการตัดเกรด กรรมการสอบสัมมนา กรรมการสอบวิทยานิพนธ์    
เป็นต้น  และเปิดโอกาสใหน้ักศึกษาสามารถอุทธรณผ์ลการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
        ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกั นคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา  โดยให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา  มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม
ของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีคณะกรรมการตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน และอ่ืน ๆ ที่
ผู้เรียนได้รับมอบหมาย และมีการก าหนดให้ผู้สอนท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
 3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา เน้นการท าวิจัย และ
ผลสัมฤทธิ์ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ท าอย่างต่อเนื่องและน าผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
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สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการ
วิจัยอาจจะด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 (1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหา
งานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
 (2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ และ/หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 
เป็นต้น 
  (3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 (4) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้  ความพร้อม และสมบัติด้าน อ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่ จบการศึกษาแล ะเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่ สู งขึ้น ใน
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  
  (5) ผลงานของบัณฑิตที่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ 

    (5.1) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
 (5.2) จ านวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ 

 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่ อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่
น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
 
 อ่ืน ๆ  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก) และ/ 
หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
      มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ และหลักสูตรที่สอน  มีการ
มอบหมายอาจารย์ที่มีประสบการณ์ให้เป็นพ่ีเลี้ยง คอยให้ค าปรึกษากับอาจารย์ใหม่ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1)  ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 

(2)  จัดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  

(1)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(2)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่าง ๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังในและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(3)  มีการกระตุ้นให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมให้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น  
(4)  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
(5)  จัดสรรงบประมาณส าหรับการสนับสนุนงานวิจัย 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) จะเปิดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 มีการประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมทุกองค์ประกอบ ตามตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ที่ก าหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา มีการวางแผนการคัดเลือกนักศึกษา การตรวจสอบคุณสมบัติ
ผู้สมัครให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม 
รวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วม อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มีการติดตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.5 เพ่ือให้จัดส่งทัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงานของหลักสูตร และด าเนินการตรวจสอบและประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกรายวิชาที่เปิดสอน 
 
2.  บัณฑิต 
 บัณฑิตที่พึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

2.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดี  
 2.2 บัณฑิตสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยด้านคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีคุณภาพเพ่ือเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 2.3 บัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย  
 2.4 บัณฑิตเป็นผู้มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มีวินัย และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.5 บัณฑิตสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
3.  นักศึกษา 
  มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
      3.1 กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรมีการก าหนดเป้าหมายจ านวนรับ และเป้าหมายการคัดเลือกนักศึกษาร่วมกันระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษา ความต้องการของ
ตลาดแรงงานและจากความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 ส าหรับการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ หลักสูตรได้จัดโครงการปฐมนิเทศ เพ่ืออธิบายความเป็นมา 
วัตถุประสงค์ และโครงสร้างของหลักสูตร รวมทั้งแนะน าภาควิชาและบุคลากรภายในภาคฯ นอกจากนี้ยังชี้แจง 
กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ในการศึกษา สิ่งอ านวยความสะดวกในการศึกษาซึ่งท าให้นักศึกษามีความเข้าใจใน
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หลักสูตรและสามารถเตรียมความพร้อมในการเรียนได้ โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนท าหน้าที่ก ากับ
ดูแล 
      3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

หลักสูตรมีการพิจารณารายชื่ออาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งหัวข้อที่อาจารย์
เหล่านั้นมีความสนใจ และความถนัด  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาในหลักสูตรทราบ และเพ่ือเป็นการแนะแนวการ
วางแผนการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยหลักสูตรได้มีการติดตามผลการด าเนินการให้ค าปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งพิจารณาจากการรายงานผลการศึกษาของรายวิชาสัมมนาและรายวิชาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
     3.3 กระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัด
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
   หลักสูตรก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ให้มีหน้าที่การตรวจสอบผล
การศึกษาของนักศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้ท าหน้าที่ในการก ากับดูแล และควบคุมการท าวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์  
   หลักสูตรมีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการข้อร้องเรียนต่าง ๆ แต่ยังไม่พบข้อร้องเรียนใด ๆ 
จากนักศึกษา เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับมอบหมายให้เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา จึงสามารถให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา จึงท าให้นักศึกษาสามารถสอบถาม 
และปรึกษาปัญหาได้มากขึ้น รวมทั้งได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่หลากหลายท าให้นักศึกษา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเรียนและการประกอบอาชีพ หลักสูตรจึงประชุมวางแผนเพ่ือน าระบบการพัฒนา
นักศึกษาดังกล่าวไปเป็นมาตรฐานในการด าเนินงานในปีต่อไป 
 
4.  อาจารย์ 
  มีกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ 
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ดังต่อไปนี้ 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

หลักสูตรมีการบริหารและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และตามระบบการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 
     4.2 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
  มีการปฐมนิเทศและให้ค าแนะน าการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของ
มหาวิทยาลัย  คณะ และหลักสูตรที่สอน และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
     4.3 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
       ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้งในเชิงวิชาการและการวิจัยของอาจารย์ หลักสูตรใช้กลไกการบริหาร
จัดการในเรื่องทุนและโครงการต่าง ๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัย คณะฯ และภาควิชาฯ โดยมีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ารับการอบรม ร่วมสัมมนา และ/หรือบริการวิชาการ ในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือ
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พัฒนาทางด้านวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในระดับสูงขึ้น 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง จึงมีการออกแบบ
หลักสูตร การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ดังต่อไปนี้ 
     5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับ 
 หลักสูตรมีการออกแบบสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
และยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มทุกวัยให้เป็นก าลังทางสังคมในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพ่ิมโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย อีกท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ อง
ให้คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตทางด้านคณิตศาสตร์ที่
สอดคล้อง และตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรด้านนี้ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยหลักสูตรด าเนินการควบคุม 
ก ากับให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ภายหลัง 
     5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 หลักสูตรวางระบบผู้สอนด้วยการพิจารณาจากคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนทั้งที่เป็นอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภายหลัง รวมถึงมีกระบวนการก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาที่ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน 
     5.3 การประเมินผู้เรียน 
 มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละรายวิชาจะด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ และจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนให้แก่หลักสูตรเพ่ือด าเ นินการ
ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 หลักสูตรพัฒนาและจัดให้มีการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนาความรู้และทักษะการเรียนรู้ที่ส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 
     5.5 การด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 หลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตร ก ากับให้มีการด าเนินงานตามแผน ประเมินผลตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา และหาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงเสนอแผนการด าเนินงานใน
ปีถัดไป 
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6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  6.1 การบริหารงบประมาณ 
      ภาควิชาคณิตศาสตร์จัดสรรงบประมาณประจ าปี  ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้ เพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
     6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
  สถาบันมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะและระดับภาควิชามี
มีการจัดเตรียมหนังสือและต าราเฉพาะทาง รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ 
ดังนี้ 
        (1)  อาคารเรียนรวม ห้องเรียน ห้องบรรยายและห้องสัมมนา 
        (2)  ห้องประชุม 
        (3)  คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต  
รวมถึงมีโสตทัศนูปกรณ์ ประจ าห้องเรียน 
        (4)  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ที่สามารถให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ตลอดจน
หนังสือและ/หรือต าราที่เก่ียวข้องในจ านวนที่เหมาะสม 
        (5)  ส านักงานคณะฯ และส านักงานภาควิชาฯ ที่มีบุคลากรสายสนับสนุน ซ่ึงท างานประสานกับอาจารย์และ
นักศึกษา 
  6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        (1)  มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะ 
        (2)  ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อสื่อ  และต าราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบต่อคณะกรรมการ 
        (3)  ภาควิชาฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีและจัดซื้อต าราและสื่อต่าง ๆ ตามความต้องการของหลักสูตร 
        (4)  ติดตามความต้องการและการใช้ทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน 
  6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของคณะฯ   และเจ้าหน้าที่ด้าน
โสตทัศนูปกรณ์ซึ่งท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์ ร่วมกันประเมินความพอเพียงและความต้องการ
ใช้สื่อของอาจารย์  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ    

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

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

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 45 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน 
แต่ละปีการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัด 
การเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
2563 

ปี 
2564 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X X X 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
มีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจาก

จ านวนตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2565 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2566 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
2567 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
      1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 (1)  ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  รวมทั้งการทดสอบกลางภาคและปลายภาค 

 (2)  จัดให้มีการประเมินรายวิชา  ประเมินการสอน  และประเมินผลสัมฤทธิ์ของแต่ละรายวิชา  
      1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 (1)  นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนรายวิชาผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต  ตามแบบฟอร์มที่คณะก าหนด 

 (2)  ผลการประเมินจะจัดส่งอาจารย์ผู้สอน  และประธานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 (3)  คณะรวบรวมผลการประเมินที่เป็นความต้องการในการปรับปรุงทักษะการสอน เพ่ือน ามาวางแผน

พัฒนาให้สอดคล้องและ/หรือปรับปรุงกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับรายวิชา  
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
      2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันทุกชั้นปี  และจากผู้ส าเร็จ
การศึกษาในหลักสูตร 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 

มีการด าเนินการประเมินหลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอกทุกปี  
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต 

(1)  ส ารวจข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 
(2)  ติดตามจากผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่มหาวิทยาลัย
เห็นชอบ โดยองค์ประกอบ คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตาม
รอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1  การปรับปรุงรายวิชา 

จากการรวบรวมข้อมูลและการประเมินการสอนของอาจารย์ กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาสามารถปรับปรุง
รายวิชานั้น ๆ ได้ทันที  ในกรณีที่ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างของหลักสูตร 

4.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
การปรับปรุงหลักสูตรจะด าเนินการทุก 5 ปี เมื่อครบรอบระยะเวลาการใช้หลักสูตร  เพ่ือให้หลักสูตรมีความ

ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 (2)  จัดประชุมสัมมนาเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร และเสนอประเด็นที่จ าเป็นที่เห็นควรปรับปรุง 
 (3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรและให้ข้อเสนอแนะ 
 (4)  หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงเสนอให้สภาวิชาการและคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรพิจารณาก่อนน าเสนอ

สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
(ค)  รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์              

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) 
 (ช) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  
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ภาคผนวก  ก 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก  ข 

 
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

1. ช่ือ-นามสกุล 
 นายสมพงค์  จิตต์มั่น 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 

  วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2548) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Boripan, A., Jitman, S. and Udomkavanich, P. (2019). “Self-conjugate-
reciprocal irreducible monic factors of xn − 1 over finite fields and their 
applications.” Finite Fields and Their Applications, 55: 78–96. (ISI) 

Boripan, A., Jitman, S. and Udomkavanich, P. (2018). “Characterization and 
enumeration of complementary dual abelian codes.” Journal of 
Applied Mathematics and Computing, 58: 527–544. (Scopus) 

Guenda, K., Jitman, S. and Gulliver, T. A.  (2018). “Constructions of good 
entanglement-assisted quantum error correcting codes.” Designs, 
Codes and Cryptography, 86: 121–136. (ISI) 
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Jantaramas, T., Jitman, S. and Kaewsaard, P. (2018). “Determinants of 
binomial-related circulant matrices.” Special Matrices, 6: 262–272. 
(Scopus) 

 Jitman, S., Srithus, R. and Worawannotai, C. (2018). “Regularity of 
semigroups of transformations with restricted range preserving an 
alternating orientation order.” Turkish Journal of Mathematics, 42: 
1913–1926. (ISI) 

Jitman, S. and Sangwisut, E. (2018). “The average dimension of the Hermitian 
hull of constacyclic codes over finite fields of square order.”  Advances 
in Mathematics of Communications, 12: 451–463. (ISI) 

Jitman, S. (2018). “Good integers and some applications in coding theory.” 
Cryptography and Communications, 10: 685–704. (ISI) 

Palines, H. S., Jitman, S. and Dela Cruz, R. B. (2018). “Hermitian self-dual 
quasi-abelian codes.” Journal of Algebra Combinatorics Discrete 
Structures and Applications, 5: 5–18. (MahtSciNet) 

Prugsapitak, S. and Jitman, S. (2018). “Enumeration of self-dual cyclic codes 
of some specific lengths over finite fields.” Discrete Mathematics, 
Algorithms and Applications, 10: Article ID 1850031. (Scopus) 

Choosuwan, P., Jitman, S. and Udomkavanich, P. (2017). “Determinants of 
matrices over commutative finite principal ideal rings.” Finite Fields 
and Their Applications, 48: 126–140. (ISI) 

Jitman, S. and Udomkavanich, P. (2017). “One-generator quasi-abelian codes 
revisited.” Journal of Algebra Combinatorics Discrete Structures and 
Applications, 4: 49–60. (MahtSciNet) 

Jitman, S. and Mankean, T. (2017). “Matrix-product constructions for 
Hermitian self-orthogonal codes” Chamchuri Journal of Mathematics, 
9: 35–41. (MathSciNet)  

Jitman, S. and Phongthai, C. (2017). “On the characterization and 
enumeration of some generalized trapezoidal numbers.” International 
Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, 2017: Article ID 
4515249. (Scopus) 
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Jitman, S. (2017). “Vector-circulant matrices and vector-circulant based 
additive codes over finite fields.” Information, 8: Article ID 82. (Scopus) 

Sangwisut, E., Jitman, S. and Udomkavanich, P. (2017). “Constacyclic and 
quasi-twisted Hermitian self-dual codes over finite fields.” Advances in 
Mathematics of Communications, 11: 595–613. (ISI) 

Choosuwan, P., Jitman, S. and Udomkavanich, P. (2016). “Self-dual abelian 
codes in some non-principal ideal group algebras.” Mathematical 
Problems in Engineering, 2016: Article ID 9020173. (ISI) 

Jitman, S., Bunyawat, A., Meesawat, S., Thanakulitthirat, A. and Thumwanit, A. 
(2016). “Characterization and enumeration of good punctured 
polynomials over finite fields.” International Journal of Mathematics 
and Mathematical Sciences, 2016: Article ID 6093219. (Scopus) 

Jitman, S., Ling, S. and Sangwisut, E. (2016). “On self-dual cyclic codes of 
length pa over GR(p2,s).” Advances in Mathematics of Communications, 
10: 255-273. (ISI) 

   
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  
 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
 511 111 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 2 
  511 281 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 511 341 พีชคณิตนามธรรม 1 
 511 451 ทฤษฎีรหัสเบื้องต้น 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2. ชื่อ-นามสกุล 
  นางสาวพรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Dr.rer.nat. (Numerical Mathematics) University of Potsdam, Germany (2011) 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2546)  
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

สังกัด 
  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
  ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ และ วรรณภา พนิตสุภากมล. (2562). “ผลการเรียนรู้และเจตคติของ
นักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมต่อการเรียนด้วย Youtube.” Veridian 
E-Journal, Silpakorn University, 12: 133-148. (TCI กลุ่ม 1) 

พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ และ สุพรรษา กลัดน้อย. (2560). “มันดาลาสของเจดีย์ชเวดากอง” 
Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 
4(1): 56-65. (TCI กลุ่ม 2) 

Pornsawad, P., Sapsakul, N.  and Böckmann, C.  (2019). “A modified 
asymptotical regularization of nonlinear ill-posed problems.” 
Mathematics, 7(5): Article ID 419. (Scopus) 
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Pornsawad, P. and Böckmann, C. (2016). “Modified iterative Runge-Kutta-
type methods for nonlinear ill-posed problems.” Numerical 
Functional Analysis and Optimization, 37: 1562-1589. (Scopus) 

   Proceedings  
พรทรัพย์ พรสวัสดิ์. (2560). “การค านวณค่ากระแสไฟฟ้าในคลื่นผิวพลาสมอนเชิงไฟฟ้า

โดยวิธีเรกกูลาไรเซชัน.”  ใน Proceedings การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
ประจ าปี 2560 (AMM 2017) ครั้งที่ 22 , NUM-07-1-8. 2-4 มิถุนายน 2560. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. เชียงใหม่. 

พรชนิตา เชื้ อทอง และ พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ . (2559). “ผลการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ด้วย วิธีการวาดตัวแบบของนักเรียนโรงเรียนทับสะแกวิทยา .” ใน 
Proceedings การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ประจ าปี 2559 (AMM 2016) 
ครั้งที่ 21 และการประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์ประจ าปี 2559 
(APAM 2016), 421-431. 23-25 พฤษภาคม 2559. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย . 
กรุงเทพฯ. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 15 ปี  
    ระดับปริญญาตรี 

511 111 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 2 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
519 251 คณิตศาสตร์คณนา 
519 252 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์ 

 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

511 507 เทคโนโลยีเพ่ือการสอนคณิตศาสตร์ 
511 582 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 
511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. ช่ือ-นามสกุล 
 นางมาลินี ชัยยะ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2008) 
M.S. (Actuarial Science) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2006) 
M.S. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2004) 
M.Sc. (Petroleum Technology) Chulalongkorn University, Thailand (2001) 
วท.บ. (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2542) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์  

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Chaiya, M. and Chaiya, S. (2019). “A refinement of two-sided estimates of the 
exponential function.” Journal of Analysis and Applications, 18 (2): 
75-91. (Scopus)           

Chaiya, M., Chaiya, S. and Prugsapitak, S. (2017). “On some diophantine 
equations over complex quadratic number fields.” ScienceAsia, 43 (6): 
383-386. (ISI)       
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   Proceedings 

ชาคริต พงษไ์ทย,  สมพงค์ จิตต์มั่น และ มาลินี ชัยยะ. (2562). “การสร้างรหัสคู่กันเติมเต็ม
แบบแอรมีต.” ใน Proceeding การประชุมวิชาการคณิตศาสตร์บริสุทธิ์และประยุกต์
ประจ าปี  2562 (APAM 2016), 209-220 . 27-28 มิถุนายน 2562. จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ. 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
 ระดับปริญญาตรี  
 511 102 แคลคูลัส  2 

511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
511 108 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
511 231 แคลคูลัสเวกเตอร์ 
511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
511 242 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 
511 332 ตัวแปรเชิงซ้อน 
511 491 สัมมนา 
511 493 โครงงานวิจัย 
519 331 ตัวแปรเชิงซ้อนและการประยุกต์ 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 511 545 หลักมูลของการวิเคราะห์เชิงซ้อนกับการประยุกต์ 
511 623 ทฤษฎีของสมการ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
4. ช่ือ-นามสกุล 
 นายสืบสกุล อยู่ยืนยง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารย์  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Applied Mathematics) Curtin University of Technology, Australia (1997) 

 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2528) 
 กศ.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2525) 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ(ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

วรรณธนะ ปัดชา และ สืบสกุล อยู่ยืนยง. (2559). “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการจัดการ
เรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ .” Veridian E-Journal, 
Silpakorn University, 9: 830-839. (TCI กลุ่ม 1) 

Yooyuanyong, S. (2018). “Magneto metric resistivity sounding over binomially 
overburden thickness.” International Journal of Engineering & 
Technology, 7(4.28): 699-702. (Scopus) 

Chaladgarn, T. and Yooyuanyong, S. (2016). “Magnetometric resistivity 
sounding for a conductive bulge earth.” Applied Mathematical 
Sciences, 10(36): 1775-1782. (Scopus) 

Khonkhem, Y. and Yooyuanyong, S. (2016). “Finite difference for magnetic 
field response from a two-dimensional conductive ground.” Applied 
Mathematical Sciences, 10(3): 137-150. (Scopus) 
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   Proceedings  
อิงค์วราพัชร อาทิตย์เจริญชัย  และ สืบสกุล อยู่ยืนยง. (2561). “การเปรียบเทียบผลการ

เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องเซตด้วยชุดการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มกับการสอน
แบบปกติของนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จังหวัดนครปฐม .” ใน 
Proceedings รวมบทความวิจัยงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม, 1374-1384. 29 - 30 มีนาคม 2561. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม. นครปฐม  

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 31 ปี  
   ระดับปริญญาตรี 
 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
 511 109 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา 2 
 511 110 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 1 
 519 485 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 
 511 583 วิธีการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักฟิสิกส์ 
 511 593 สัมมนา 
 511 791 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ช่ือ-นามสกุล 
 นายสมเจตน์ ชัยยะ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA (2008) 
M.S. (Mathematics) Oregon State University, USA (2002) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2543) 

 
สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Chaiya, M. and Chaiya, S. (2020). “A refinement of two-sided estimates of the 
exponential function.” Journal of Analysis and Applications, 18 (2 ) : 
75-91. (Scopus)           

Chaiya, M., Chaiya, S. and Prugsapitak, S. (2017). “On some diophantine 
equations over complex quadratic number fields.” ScienceAsia, 43 (6): 
383-386. (ISI)                   

 
   Proceedings  

Lohasuwan, P., Nakki, R. and Chaiya, S. (2016). “Continuous boundary 
extension and quasiconformal mappings in the plane.” In Proceedings 
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of AMM & APAM 2016, 269-280. May 23-25, 2016. Chulalongkorn 
University. Bangkok, Thailand.  

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 10 ปี  
 ระดับปริญญาตรี  
 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
 511 107 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา1  
 511 201 หลักคณิตศาสตร์ 1 
 511 231 แคลคูลัสเวกเตอร์ 
 511 331 คณิตวิเคราะห์ 1 
 511 332 ตัวแปรเชิงซ้อน 
 511 431 คณิตวิเคราะห์ 2 
 511 491 สัมมนา 
 511 493 โครงงานวิจัย 
 519 211 คณิตศาสตร์หลักมูล 

 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 
 511 523 ทฤษฎีจ านวน 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
6.  ช่ือ-นามสกุล 
 นายเฉลิมพงศ์ วรวรรโณทัย 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Mathematics) University of Wisconsin-Madison, USA (2012) 
 B.A. (Mathematics) University of Virginia, USA (2006)  

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Ruksasakchai, W., Onphaeng, K. and Worawannotai, C. (2018). “Game 
domination numbers of a disjoint union of paths and cycles.” 
Quaestiones Mathematicae, 42 (10): 1357-1372. (Scopus) 

Jitman, S., Srithus, R. and Worawannotai, C. (2018). “Regularity of 
semigroups of transformations with restricted range preserving an 
alternating orientation order.” Turkish Journal of Mathematics, 42 (4): 
1913-1926. (ISI) 

Brouwer, A. E., Sumalroj, S. and Worawannotai, C. (2016) “The nonexistence 
of distance-regular graphs with intersection arrays {27,20,10;1,2,18}  
and {36,28,4;1,2,24}.” Australasian Journal of Combinatorics, 66 (2 ) : 
330-332. (ISI) 
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Sumalroj, S. and Worawannotai, C. (2016) “The nonexistence of a distance-
regular graph with intersection array {22,16,5;1,2,20}.” Electronic 
Journal of Combinatorics, 23 (2): Article number P1.32. (ISI) 

 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 7 ปี   

ระดับปริญญาตรี 
 511 101 แคลคูลัส 1 
 511 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
 511 353 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
 511 491 สัมมนา 
 511 493 โครงงานวิจัย 
 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 
 511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง 

511 591 สัมมนา 1 
 511 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
7. ชื่อ-นามสกุล 

นายนพดล ชุมชอบ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
Ph.D. (Mathematical Sciences) University of Liverpool, UK (2010) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยทักษิณ (2539) 

สังกัด 
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)  
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Chumchob, N. and Prakit, I. (2019). “An improved variational model and its 
numerical solutions for speckle noise removal from real ultrasound 
images.” Journal of Computational Mathematics, 37: 201-239. 
(ISI) 

Chumchob, N., Jewprasert, S. and Chantrapornchai, C. (2016). “Multigrid 
solution of the nonlinear PDEs arising in elastic image registration 
with application to a group of monomodal images.” ScienceAsia, 
42: 415-422. (ISI) 

 
   Proceedings 

Sroisangwan, P. and Chumchob, N. (2018). “A new numerical method for 
Gaussian curvature-based image restoration.” In Proceedings of 
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Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2018, 54-66. 
May 30-June 1, 2018. Chulalongkorn University. Bangkok, Thailand. 

Saksaen, N., Watchararaungwit, C.  and Chumchob, N. (2018). “A study and 
improvement of image registration techniques for mammographic 
images.”  In Proceedings of 23rd Annual Meeting in Mathematics 
2018, 159-162. May 3-5, 2018. King Mongkut's University of 
Technology Thonburi. Bangkok, Thailand. 

Jewprasert, S., Chumchob, N. and Chankaen, S. (2017). “A comparative study 
of numerical methods for TV-based image denoising.” In 
Proceedings of 55th Kasetsart University Annual Conference. 
Science, 11-18. January 31-February 3, 2017. Kasetsart University. 
Bangkok, Thailand. 

Thipworawimon, S., Chumchob, N. and Noppakeaw, P. (2016). “A fast time 
marching for higher-order PDE-based image registration.” In 
Proceeding of National and International Graduate Research 
Conference 2016, 110-116. February 15, 2016. Khon Kaen 
University.  Khon Kaen, Thailand. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 18 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  
 511 106 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1  
 511 111 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 2 

511 371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
511 491 สัมมนา 
511 493 โครงงานวิจัย 
519 371 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 1 
519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

  
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 511 583 เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในวิทยาศาสตร์ทางภาพ 
 511 592 สัมมนา 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑติศึกษา 
 
8. ชื่อ-นามสกุล 
 นายจิตติศักดิ์ รักบุตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
            Ph.D. (Mathematics) Mahidol University, Thailand (2006) 
            วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2545) 
            วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2543) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Rakbud, J. and Samphavat, S. (2019). “Duality decompositions of some 
matrix sequece spaces.” Asian-European Journal of Mathematics, 12: 
Article ID 1950048. (Scopus) 

Rakbud, J. (2018). “Regularity of a particular subsemigroup of the semigroup 
of transformations preserving an equivalence.” Kyungpook 
Mathematical Journal, 58:  627-635. (Scopus) 

Purisang, P. and Rakbud, J. (2016).  “Regularity of transformation semigroups 
defined by a partition.” Communications of the Korean Mathematical 
Society, 31: 217-227. (Scopus) 
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 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
จิตติศักดิ์ รักบุตร. (2561). คณิตวิเคราะห์. พิมพ์ครั้งที่ 2. อ าเภอเมืองนครปฐม (โดยการถ่ายส าเนาเย็บ

เป็นรูปเล่ม).  (ใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2560) (จ านวนหน้า 
265) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี   
 ระดับปริญญาตรี  
 511 103 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ 
 511 104 แคลคูลัส 2                                           
 511 282 คณิตศาสตร์ 
 511 421 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                                
 511 421 การแปลงฟูเรียร์และอนุกรมฟู  
 511 491 สัมมนา                                                 
 511 493 โครงงานวิจัย       
                                       

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 511 511 รากฐานคณิตศาสตร์                                   
 511 512 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์                       
 511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง                                    
 511 541 คณิตวิเคราะห์                                             
 511 593 สัมมนา                                                  
 511 791 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                                                                         
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
9. ชื่อ-นามสกุล 
  นางสาวรัตนา ศรีทัศน์ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Dr.rer.nat. (Mathematics) University of Potsdam, Germany (2009) 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2545) 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2542) 

สังกัด 
  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ชไมพร รังสิยานุพงศ์ , รัตนา ศรีทัศน์  และ พินดา วราสุนันท์ . (2559). “การพัฒนา

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุ่มและเจตคติต่อการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอัมพ

วัน วิทยาลั ย โดยใช้ วิ ธีก ารสอนแบบแบ่ งกลุ่ มผลสัมฤทธิ์  STAD.” Veridian           

E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 3 : 87-103 

(TCI กลุ่ม 2) 

Jitman, S., Srithus, R. and Worawannotai, C. (2018). “Regularity of semigroups 

of transformations with restricted range preserving an alternating 

orientation order.” Turkish Journal of Mathematics, 42: 1913-1926. 

(ISI) 
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Srithus, R. and Chotwattakawanit, U. (2016). “Dualities and algebras with a 

near-unanimity term.” Algebra Universalis, 76: 111-126. (ISI) 

Tanyawong, R., Srithus, R. and Chinram, R. (2016). “Regular subsemigroups of 

the semigroups of transformations preserving a fence.” Asian-European 

Journal of Mathematics, 9: Article ID 1650003. (Scopus) 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 16 ปี 
 ระดับปริญญาตรี  
  511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 

511 107 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 
511 205 หลักคณิตศาสตร์ 2 
511 342 พีชคณิตเชิงเส้น 2 
511 491 โครงงานวิจัย 
 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  511 593 สัมมนา 
  511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 
  511 606 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 
  511 692 วิทยานิพนธ์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
10. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวนัยน์รัตน์ กันยะมี 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Mathematics) Wayne State University, USA (2010) 
M.A. (Mathematical Statistics) Wayne State University, USA (2010) 
M.S. (Mathematics) Washington State University, USA (2005) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2545)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2543) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Prempreesuk, B., Pongsriiam, P. and Kanyamee, N. (2018). “Numerical 

methods for finding multiplicative inverses of    modulo.” 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 40(6): 1361-1367. 
(Scopus) 

Cheuprasert, K. and Kanyamee, N. (2017). “A Chebyshev-Gauss collocation 
method for the numerical solution of ordinary differential equations.” 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 39(3):  383-397. 
(Scopus) 
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Patanarapeelet, K., Polwiang, S., Kanyamee, N., Panitsupakamon, W. and 
Noppakaew, P. (2016). “Role of tourists on emerging of dengue 
epidemic: Model approach.” KMUTNB: IJAST, 9(3): 217-223. (TCI กลุ่ม 1) 

   Proceedings   
Cheuprasert, K. and Kanyamee, N. (2016). “Spectral collocation methods 

for the three-body problem.” In Proceedings of the 21st Annual 
Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics 
Conference 2016, 317-330. May 23-25, 2016. Chulalongkorn University. 
Bangkok, Thailand. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี   
 ระดับปริญญาตรี  
 511 100 ความรู้พื้นฐานส าหรับแคลคูลัส 
 511 108 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
 511 221 สมการเชิงอนุพันธ์ 
 511 371 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 519 383 ฟังก์ชันพิเศษและการประยุกต์ 
 519 491 สัมมนา 
 519 493 โครงงานวิจัย 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 511 583 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 511 591 สัมมนา 1 
 511 592 สัมมนา 2 
 511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1  
 511 691 วิทยานิพนธ์ 
 511 793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 3 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
11. ชื่อ-นามสกุล 
 นายกลศ พัฒนะรพีเลิศ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
Ph.D. (Mathematics) Mahidol University, Thailand (2006) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล (2545) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2541) 

สังกัด  
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Patanarapeelet, N. and Patanarapeelert, K. (2017). “Modeling impacts of 
dengue vaccination on sequential epidemics.” KMUTNB: IJAST, 10(4): 
287-292. (TCI กลุ่ม 1) 

Patanarapeelet, K., Polwiang, S., Kanyamee, N., Panitsupakamon, W. and 
Noppakaew, P. (2016). “Role of tourists on emerging of dengue 
epidemic: Model approach.” KMUTNB: IJAST, 9(3): 217-223. (TCI กลุ่ม 1) 

Patanarapeelet, N and Patanarapeelert, K. (2016). “On the approximation of 
particular solution of nonhomogeneous linear differential equation with 
Legendre series.” The Journal of Applied Science, 15: 1-19.            
(TCI กลุ่ม 1) 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา  13 ปี  
 ระดับปริญญาตรี  

511 203 เวกเตอร์แคลคูลัส   
511 331 การวิเคราะห์เวกเตอร์   

 511 421 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   
          519 361 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น   
          519 481 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ   
 519 483 หัวข้อคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์   

519 487 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 
 519 491 สัมมนา   

519 493 โครงงานวิจัย 
   

ระดับบัณฑิตศึกษา 
511 571 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 

 511 673 กระบวนการสโตแคสติก 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
12. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวสวรรยา ศกุนตะเสฐียร 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
Ph.D. (Mathematics) University of Nebraska-Lincoln, USA (2008) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2544) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยมหิดล (2541) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย   

แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Guo, Y., Rammaha, M. A. and Sakuntasathien, S. (2018). “Energy decay of a 
viscoelastic wave equation with supercritical nonlinearities.” Zeitschrift 
für angewandte Mathematik und Physik, 69: Article ID 65. (ISI) 

Guo, Y., Rammaha, M. A. and Sakuntasathien, S. (2017). “Blow-up of a 
hyperbolic equation of viscoelasticity with supercritical nonlinearities.” 
Journal of Differential Equations, 262: 1956-1979. (ISI) 

 
   Proceedings    
    Sarukunaselan, K., Ong, N. R., Sauli, Z., Mahmed, N., Kirtsaeng, S., 

Sakuntasathien, S.,   Suppiah, S., Alcain, J. B. and Retnasamy, V. (2017). 
“Thermal conductivity on stud bump interconnection of high power 
COB LED.” AIP Conference Proceedings, 1885: Article ID 20262. 
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ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 11 ปี  
 ระดับปริญญาตรี  
 511 101 แคลคูลัส 1 
 511 108 แคลคูลัสส าหรับนักวิทยาศาสตร์คณนา 1 
 511 321 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 511 432 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
 511 491 สัมมนา 
 511 493 โครงงานวิจัย 

 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

 511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 511 562 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 511 591 สัมมนา 1 
 511 641 ทฤษฎีของแคลคูลัส 
 511 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
13. ชื่อ-นามสกุล 
  นายสุภาพ เกิดแสง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
  อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
  Ph.D. (Mathematics) University of Southern California, USA (2010) 
  M.A. (Mathematics) University of Southern California, USA (2005) 
  B.A. (Cum Laude in Mathematics and with Distinction in All Subjects) Cornell University, USA 
(2002) 

สังกัด 
  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี) 
 ผลงานวิจัย 

แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   Proceedings    

Rajendaran, V., Retnasamy, V., Sauli, Z., Leng, L. S., Shahimin, M. M., Ong, N. 
R. and Kirtsaeng, S. (2017). “Teardrop shaped breast surface change 
assessment via digital fringe projection.” In ISCAIE 2017 - 2017 IEEE 
Symposium on Computer Applications and Industrial Electronics, 28-31. 

Vairavan, R., Ong, N. R., Sauli, Z., Kirtsaeng, S., Sakuntasathien, S., Paitong, P., 
Alcain, J. B., Lai, S. L. and Retnasamy, V. (2017). “Single lump breast 
surface stress assessment study.” In AIP Conference Proceedings, 1885: 
Article ID 020250. 

Vairavan, R., Ong, N. R., Sauli, Z., Kirtsaeng, S., Sakuntasathien, S., Shahimin, 
M. M., Alcain, J. B., Lai, S. L., Paitong, P. and Retnasamy, V. (2017). “3D 
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silicon breast surface mapping via structured light profilometry.” In AIP 
Conference Proceedings, 1885: Article ID 020252. 

  Sarukunaselan, K., Ong, N. R., Sauli, Z., Mahmed, N., Kirtsaeng, S., 
Sakuntasathien, S.,   Suppiah, S., Alcain, J. B. and Retnasamy, V. (2017). 
“Thermal conductivity on stud bump interconnection of high power 
COB LED.” In AIP Conference Proceedings, 1885: Article ID 20262. 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 8 ปี 
    ระดับปริญญาตรี 
  511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
  511 411 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 
  511 482 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2 
  511 491 สัมมนา 
  511 492 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 
  511 493 โครงงานวิจัย 
 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 
  511 502 เรขาคณิต 
  511 515 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ 
  511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 
  511 592 สัมมนา 2 
  511 593 สัมมนา 
  511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 
  511 791 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 1 
  511 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 
  511 794 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1 
  511 892 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
14. ชื่อ-นามสกุล 
 นายวรกฤษณ์ ศุภพร 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์  

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Dr.rer.nat. (Mathematics) University of Potsdam, Germany (2015) 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร (2548) 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2543) 

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Noppakaew, P. and Supaporn, W. (2019). “Categorical equivalence of clones 
of operations preserving a nontrivial n-equivalence.” Asian-European 
Journal of Mathematics, 12: Article ID 2050052. (Scopus) 

Noppakaew, P. and Supaporn, W. (2019). “Subalgebra lattices of totally 
reflexive sub-preprimal algebras.” European Journal of Mathematics, 
5:  411–423. (Scopus)   

Supaporn, W. and Pawong, P. (2016). “Subalgebras of algebras determined 
by polymorphisms of unary relations or by polymorphisms of non-trivial 
equivalence relations.” Veridian E-journal Science and Technology 
Silpakorn University, 3: 17-21. (TCI กลุ่ม 2) 
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 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
พรทรัพย์ พรสวัสดิ์, วรรณภา พนิตสุภากมล, จิตติศักดิ์ รักบุตร, วรรณรัตน์ รุ่งโรจน์ธีระ, สวรรยา ศกุน

ตะเสฐียร, วรกฤษณ์ ศุภพร, ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ, นวรัตน์ อนันต์ชื่น, จิราภา ลิ้มบุพศิริพร, 
รัตนา ศรีทัศน์, ทิวดี มุสันเทียะ, นัยน์รัตน์ กันยะมี. (2561). แคลคูลัส 2 (Calculus II). พิมพ์ครั้ง
ที ่1. นครปฐม: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร. 349 หน้า 

 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี  
   ระดับปริญญาตรี 

511 101 แคลคูลัส 1 
511 102 แคลคูลัส 2 
511 201 หลักคณิตศาสตร์ 1 
511 202 หลักคณิตศาสตร์ 2 
511 241 พีชคณิตเชิงเส้น 1 
511 341 พีชคณิตนามธรรม 1 
511 491 สัมมนา 
511 493 โครงงานวิจัย 

 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

511 512 แนวคิดหลักมูลทางคณิตศาสตร์ 
511 591 สัมมนา 1 
511 592 สัมมนา 2 
511 621 พีชคณิตเชิงเส้น 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

15. ชื่อ-นามสกุล 
นายสิทธิเศรษฐ์ พลเวียง 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   Ph.D.  (Mathematics) University of New South Wales, Australia (2012)   

B.Sc. (Mathematics) 2nd class Honor University of New South Wales, Australia (2008)  

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ที่ตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Polwiang. S. (2018). “The effectiveness of dengue vaccine and vector control: 
model study.” KMUTNB: IJAST, 11(3): 225-232. (TCI กลุ่ม 1) 

Patanarapeelet, K., Polwiang, S., Kanyamee, N., Panitsupakamon W. and 
Noppakaew. P. (2016). “Role of tourists on emerging of dengue 
epidemic: model approach.” KMUTNB: IJAST, 9(3): 217-223. (TCI กลุ่ม 1) 

Polwiang, S. (2016). “Estimation of dengue infection for travelers in Thailand.” 
Travel Medicine and Infectious Disease, 14: 398-406. (Scopus) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 6 ปี  
 ระดับปริญญาตรี  
 511 102 แคลคูลัส 2 
 511 104 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 1 
 511 105 แคลคูลัสส าหรับวิศวกร 2 
 511 281 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ 
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 511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
 519 381 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
 519 383 ฟังก์ชันพิเศษและการประยุกต์ 
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ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
16. ชื่อ-นามสกุล 
 นางสาวภาสวรรณ นพแก้ว 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 อาจารย์ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 Ph.D. (Mathematical Science) University of Bath, UK (2014) 

M.Sc. (Mathematical Science with Distinction) University of Bath, UK (2009) 
 วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2549)  

สังกัด 
 คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้าปี)   
 ผลงานวิจัย 
 แยกประเภทเป็น 
  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

Noppakaew, P. and Supaporn, W. (2019). “Subalgebra lattices of totally 
reflexive sub-preprimal algebras.” European Journal of Mathematics, 
5:  411–423. (Scopus) 

Noppakaew, P. and Supaporn, W. (2019). “Categorical equivalence of clones 
of operations preserving a nontrivial n-equivalence.” Asian-European 
Journal of Mathematics, 12: Article ID 2050052. (Scopus) 

Noppakaew, P., Khomkuth, S. and Sriwilas, S. (2018). “Construction of multi-
layered QR codes utilizing partitions of positive integers.” Journal of 
Mathematics and Computer Science, 18: 306 - 313. (ISI) 



มคอ. 2   111 

Patanarapeelet, K., Polwiang, S., Kanyamee, N., Panitsupakamon, W. and 
Noppakaew, P. (2016). “Role of tourists on emerging of dengue 
epidemic: Model approach.” KMUTNB: IJAST, 9(3): 217-223. (TCI กลุม่ 1)  

   Proceedings  
Thipworawimon, S., Chumchob, N. and Noppakeaw, P. (2016). “A fast time 

marching for higher-order PDE-based image registration.” In 
Proceeding of National and International Graduate Research 
Conference 2016, 110-116. February 15, 2016. Khon Kaen 
University.  Khon Kaen, Thailand. 

 

 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงานสร้างสรรค์   

ภาสวรรณ นพแก้ว. (2561). ขั้นตอนการสร้างและการอ่านรหัสคิวอาร์หลายชั้นจากผลแบ่งก้ันของจ านวน
เต็มบวก อนุสิทธิบัตรเลขที่ 14286 วันที่ออกอนุสิทธิบัตร 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 

 ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ถ้ามี) 
  บทความวิชาการ 

Noppakaew, P. (2016). “On the relationship between incidence systems and multipartite 
graphs.” Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University, 3:   
109-116. (TCI กลุ่ม 2) 

 

ประสบการณ์สอน ระยะเวลา 5 ปี  
 ระดับปริญญาตรี  

511 101 แคลคูลัส 1 
511 201 หลักคณิตศาสตร์ 
511 202 หลักคณิตศาสตร์ภาคอภิปราย 
511 206 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
511 211 หลักคณิตศาสตร์ 
511 271 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ 
511 281 คณิตศาสตร์ส าหรับนักวิทยาศาสตร์กายภาพ 
511 282 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 
519 271 คณิตศาสตร์คณนา 
519 372 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 
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519 483 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
519 491 สัมมนา 
519 493 โครงงานวิจัย 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 511 502 เรขาคณติ 

511 591 สัมมนา 1 
511 592 สัมมนา 2 
511 791 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1   
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ภาคผนวก ค 

 
รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษากับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง 
และผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ตามแผน รับจริง 
พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
2558 10 3 1 33.33 - - 2   66.67 
2559 10 5 1 20.00 - - 4   80.00 
2560 10 2 - - - - 2 100.00 
2561 10 6 - - - - 6 100.00 
2562 10 3 - - - - 3 100.00 

 
 
 

รายงานผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) 

 

ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยนักศึกษา 
9 คน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

mean sd. 
1. มีการจัดกิจกรรมหรือกระบวนการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 4.11 0.33 
2. ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.11 0.78 
3. ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.89 0.33 
4. อาจารย์ผู้สอนมีเวลาให้ปรึกษาด้านการเรียนเพียงพอ 4.78 0.44 
5. ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ การบ้าน 
รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น 

4.56 0.53 

6. การแนะน าระบบการลงทะเบียนและการค้นข้อมูลด้านการจัดการศึกษา 4.33 0.50 
7. กระบวนการจัดการเรียนการสอน เน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ 

4.44 0.53 
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หัวข้อการประเมิน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

mean sd. 
8. ช่องทาง/ความสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 4.67 0.50 

9. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ มีความรู้ความสามารถในการแนะน าการท า
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

4.89 0.33 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษา 4.56 0.53 
11. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความสนใจ ติดตามผลการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา อย่างสม่ าเสมอ 

4.67 0.50 

12. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ  

4.89 0.33 

13. การจัดการความเสี่ยงที่มีผลต่อการจบการศึกษาตามเวลาที่ก าหนดในแผนการศึกษาของนักศึกษา 4.44 0.53 

14. มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่หลากหลาย ทั้งในและนอกชั้นเรียน 4.11 0.60 
15. กิจกรรมนักศึกษาที่จัด ช่วยส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.22 0.67 

16. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา 4.00 0.71 
17. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา 

4.00 0.71 

18. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.11 0.60 

19. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย 4.22 0.67 

20. การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ท างานร่วมกัน 

4.44 0.73 

22. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   3.78 0.83 
23. มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพ่ือท าวิจัย 3.67 0.50 

24. มีห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 3.33 0.71 

25. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 3.89 0.60 
26. ผลการจัดการต่อข้อร้องเรียนของนักศึกษา - - 
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ผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย ์ 
3 คน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับความ 
พึงพอใจ 

mean sd. 
1. การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
พร้อม และส าเร็จการศึกษา  

5.00 - 

2. ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 5.00 - 
3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ตามโครงสร้าง
หลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

4.67 0.58 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม 5.00 - 
5. การเปิดรายวิชามีล าดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอ้ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้และสามารถต่อ
ยอดความรู้   

4.67 0.58 

6. ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับในหลักสูตร  5.00 - 
7. จ านวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร 5.00 - 
8. อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง (workshop) มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา  4.33 0.58 
9. ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ต ารา/หนังสือ แหล่ง
เรียนรู้ ฐานข้อมูล มีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  

4.33 0.58 

10. มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.67 0.58 

11. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย   5.00 - 

12. การจัดพ้ืนที่/สถานที่ส าหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือ
ท างานร่วมกัน 

4.33 0.58 

13. มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 4.67 0.57 
14. มีอุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานที่จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย   5.00 - 
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ข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า  

ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่มีงานท า 
(คน) 

ร้อยละ 

2558 8 8 100 
2559 6 6 100 
2560 2 2 100 

 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ 2558)  ผู้ตอบแบบประเมิน 6 คน แสดงดังตาราง ต่อไปนี้  

รายการ 
นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 2558 

 นักศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษา 2559 

ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรทั้งหมด (คน) 8 6  

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (คน) 

2 4  

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.50 4.88 4.79 
(2) ด้านความรู้ 4.25 4.50 4.44 
(3) ด้านทักษะทางปัญญา 4.20 4.33 4.30 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
4.50 4.83 4.75 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.00 4.50 4.38 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเฉลี่ย 4.33 4.61 4.54 
 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในภาพรวม ด้านคุณธรรมจริยธรรม และด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ส่วนอีกสามด้านที่เหลืออยู่ในระดับมาก ดังนี้ 
  1. ด้านคุณธรรมจริยธรรมพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดในเรื่องการมีจิตสาธารณะ มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
เคารพสิทธิและความคิดเห็นของ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
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  2. ด้านความรู้พึงพอใจในอยู่ในระดับมาก ในเรื่องสามารถน าความรู้ ความสามารถทางวิชาการตาม
สาขาที่เรียนมาเพ่ือการปฏิบัติงาน มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความรู้ในหลักการและ
ทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
มีความรู้ ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านคณิตศาสตร์  
  3. ด้านทักษะทางปัญญาพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ในเรื่องสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการ
ปฏิบัติงานได้ มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
และน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในเรื่อง
สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และท างานเป็นทีมได้ มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และมีมนุษย์
สัมพันธ์ที่ดี สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
องค์กร และมีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี  
  5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ในเรื่องสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้  มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือแสวงหาความรู้เพ่ิมพูนทักษะอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการ
วิเคราะห์ประมวล มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์และมีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น  
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ภาคผนวก ง 

 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
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ภาคผนวก จ 

 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 

1. เปรียบเทียบโครงสร้าง 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิต 

ทีแ่ตกต่าง 
 
หมายเหตุ 

เกณฑ์กระทรวง 
ศึกษาธิการ 

เดิม ปรับปรุง 
  

วิชาบังคับ 
วิชาบังคับเลือก 
วิชาเลือก  
วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 

 
     ไม่น้อยกว่า 12 
 

       ไม่น้อยกว่า 12 

10 
9 
9 
12 

10 
9 
9 
12 

0 
0 
0 
0 

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 40 40 0 คงเดิม 

 

2. เปรียบเทียบรายวิชา 
หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  40 
วิชาบังคับ                         10  หน่วยกิต  
วิชาบังคับเลือก                    9  หน่วยกิต 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า              9  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)   12  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  40 
วิชาบังคับ                          10  หน่วยกิต  
วิชาบังคับเลือก                     9  หน่วยกิต 
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า               9  หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า)    12  หน่วยกิต    

คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

วิชาบังคับ จ านวน 10 หน่วยกิตประกอบด้วย วิชาบังคับ จ านวน 10 หน่วยกิตประกอบด้วย คงเดิม 

511 511 รากฐานคณิตศาสตร์                   511 511 รากฐานคณิตศาสตร์                   คงเดิม 
511 521 คณิตวิเคราะห์                                                                                                      511 521 คณิตวิเคราะห์                                                                                                      คงเดิม 
511 591 สัมมนา 1 511 594 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 เปลี่ยนรหัส ชื่อ 

ค าอธิบาย 
และลดหน่วยกิต 

511 592 สัมมนา 2 511 595 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 เปลี่ยนรหัส ชื่อ 
ค าอธิบาย 

และลดหน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
 511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับ

นักศึกษาคณิตศาสตร์ 
วิชาใหม่ 

 

 511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ วิชาใหม ่
วิชาบังคับเลือก  จ านวน 9 หน่วยกิต โดยเลือก 
3 รายวิชา จากอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา
ประกอบด้วย 

วิชาบังคับเลือก  จ านวน 9 หน่วยกิต โดยเลือก 
3 รายวิชา จากอย่างน้อย 2 กลุ่มวิชา
ประกอบด้วย 

คงเดิม 

กลุ่มวิชาพีชคณิต ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพีชคณิต ประกอบด้วย  
511 512 พีชคณิตนามธรรม 1                                                                                         511 512 พีชคณิตนามธรรม 1                                                                                         คงเดิม 
511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 คงเดิม 
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ 511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ คงเดิม 

กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ ประกอบด้วย  

511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 คงเดิม 
511 524 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 511 524 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน คงเดิม 
511 526 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 511 525 การวิเคราะห์เชิงซ้อน เปลี่ยนรหัส 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วย  

511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 562 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 511 562 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  เปลี่ยนชื่อ 

และค าอธิบาย 

วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับเลือกที่
เกินจาก 9 หน่วยกิต หรือ 

วิชาเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
ประกอบด้วยรายวิชาในกลุ่มวิชาบังคับเลือกที่
เกินจาก 9 หน่วยกิต หรือ 

คงเดิม 

511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 516 พีชคณิตเอกภพ 511 516 พีชคณิตเอกภพ คงเดิม 
511 517 ทฤษฎีดูอัลลิตี  ยกเลิกรายวิชา 
511 518 ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจ ากัด   ยกเลิกรายวิชา 
511 519 พีชคณิตประยุกต์  ยกเลิกรายวิชา 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 525 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์  ยกเลิกรายวิชา 
511 527 พลศาสตร์เชิงซ้อน   ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
511 528 การส่งคงแบบควอซิ   ยกเลิกรายวิชา 
511 531 ทอพอโลยี 511 531 ทอพอโลยี คงเดิม 
511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 533 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิต  ยกเลิกรายวิชา 
511 534 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 511 534 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 535 ลีกรุปและลีพีชคณิต 511 533 ลีกรุปและลีพีชคณิต เปลี่ยนรหัส 
511 536 กรุปเชิงพีชคณิต   ยกเลิกรายวิชา 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ คงเดิม 
511 542 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต   ยกเลิกรายวิชา 
511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด คงเดิม 
511 552 ทฤษฎีกราฟ 511 552 ทฤษฎีกราฟ คงเดิม 
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง  511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง  เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 554 ทฤษฎีกราฟเชิงพีชคณิต   ยกเลิกรายวิชา 
511 563 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  ยกเลิกรายวิชา 
511 571 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์  511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ เปลี่ยนชื่อ  

และค าอธิบาย 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  เปลี่ยนชื่อ 

และค าอธิบาย 
511 573 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2   ยกเลิกรายวิชา 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูง  ยกเลิกรายวิชา 
511 575 ตัวด าเนินการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นใน
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์  

 ยกเลิกรายวิชา 

511 576 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหา
ผกผัน 

511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหา
ผกผัน 

เปลี่ยนรหัส 

511 577 วิธีชิ้นประกอบอันตะ  511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย 

เปลี่ยนรหัส ชื่อ  
และค าอธิบาย 

511 578 การค านวณควอนตัม   ยกเลิกรายวิชา 
511 579 หลักการของการวิเคราะห์เชิง
ประยุกต์ 

 ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
511 581 เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ์  

511 581 เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิง
อนุพันธ์  

เปลี่ยนค าอธิบาย 

511 582 วิธีเชิงตัวเลขส าหรบัการลงทะเบียน
ภาพ  

511 582 วิธีเชิงตัวเลขส าหรบัการลงทะเบียน
ภาพ  

เปลี่ยนค าอธิบาย 

511 583 เทคนิคแปรผันและสมการเชิง 
อนุพันธ์ย่อยในวิทยาศาสตร์ทางภาพ 

511 583 เทคนิคแปรผันและสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 

เปลี่ยนชื่อ  
และค าอธิบาย 

511 584 การหาค่าเหมาะที่สุด  511 584 การหาค่าเหมาะที่สุด  เปลี่ยนค าอธิบาย 
511 585 วิธีท าซ้ าส าหรับระบบสมการมากเลข
ศูนย์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

511 601 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1  511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1  เปลี่ยนรหัส 
511 602 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2  511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2  เปลี่ยนรหัส 
511 611 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต 511 517 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต เปลี่ยนรหัส 

และค าอธิบาย 
511 612 วิทยาการรหัสลับ  ยกเลิกรายวิชา 
511 613 ทฤษฎีริงสลับที่จ ากัดและการ
ประยุกต์ 

 ยกเลิกรายวิชา 

511 671 คณิตศาสตร์การเงิน 511 575 คณิตศาสตร์การเงิน เปลี่ยนรหัส  
และค าอธิบาย 

511 672 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น เปลี่ยนรหัส  
และค าอธิบาย 

511 673 กระบวนการสโตแคสติก 511 577 กระบวนการสโตแคสติก เปลี่ยนรหัส 
และค าอธิบาย 

511 674 ทฤษฎีสารสนเทศ   ยกเลิกรายวิชา 
511 691 วิทยานิพนธ์ 511 691 วิทยานิพนธ์ คงเดิม 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต  511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต  คงเดิม 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส 511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส คงเดิม 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์  511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์  คงเดิม 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต 511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต คงเดิม 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน  511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน  คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง หมายเหตุ 
511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิง
การจัด  

511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิง
การจัด  

คงเดิม 

511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ 511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ คงเดิม 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์  511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์  คงเดิม 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์  

511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์  

คงเดิม 

511 772 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์เชิง
ประยุกต์  

 ยกเลิกรายวิชา 

511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา  511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา  คงเดิม 
511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะ
ที่สุด  

511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะ
ที่สุด  

คงเดิม 

วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต วิทยานิพนธ์ (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกติ คงเดิม 
511 691 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 
หน่วยกิต                   

511 691 วิทยานิพนธ์   มีค่าเทียบเท่า 12 
หน่วยกิต                    

คงเดิม 

 



มคอ. 2   127 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 
(Course Learning Outcomes: CLOs) 
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ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 

 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1 อธิบายทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ส าคัญได้อย่างถูกต้อง   
 511 511 รากฐานคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

  CLO1 เขยีนข้อความและประโยคสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ได้ 
CLO2 อธิบายการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
CLO3 อธิบายบทนิยามของความสัมพันธ์และฟังก์ชัน จ านวนเชิงการนับของเซต ความหมายและความสัมพันธ์ของ
ความสัมพันธ์สมมูลและผลแบ่งก้ันได้ 
 
511 512 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายบทนิยามของกรุป กรุปแอกชัน ออร์บิทและสเตบิไลเซอร์ของกรุปแอกชัน ทฤษฎีบทสมสัณฐาน 
ทฤษฎีบทซิโล ริง ไอดีล และฟีลด์ได้ 
 
511 513 พีชคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความหมายของทฤษฎีบทจอร์แดน-โฮลเดอร์ และทฤษฎีกาลัวได้ 
CLO2 อธิบายบทนิยามของมอดูลและล าดับแม่นตรงได้ 
CLO3 อธิบายบทนิยามและหาพหุนามไซโคลโตมิคได้ 
 
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์     3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายบทนิยามของปริภูมิเวกเตอร์และการแปลงเชิงเส้น และปริภูมิผลคูณภายในได้ 
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CLO2 แปลงเมทริกซ์ที่ก าหนดให้เป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ 
 
 
511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง      3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายทฤษฎีบทสมสัณฐานได้ 
CLO2 อธิบายบทนิยามของปริภูมิผลหาร และปริภูมิคู่กัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบเฮอร์มิเทียน ฟังก์ชันเชิงหลาย
เส้น และผลคูณเทนเซอร์ได้ 
CLO3 อธิบายทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตันและบทนิยามของพหุนามต่ าสุดได้ 
 
511 516 พีชคณิตเอกภพ                   3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายบทนิยามของแลตทิซและอันดับได้  
CLO2 อธิบายบทนิยามของพีชคณิต พีชคณิตย่อย พีชคณิตผลหาร พีชคณิตผลคูณ ฟังก์ชันสาทิศสัณฐานของ
พีชคณิต และสมาชิกลดทอนไม่ได้ได้ 
CLO3 อธิบายทฤษฎีบทสมสัณฐาน และทฤษฎีบทการแทนด้วยผลคูณย่อยของเบอร์คอฟฟ์ได้ 
CLO4 อธิบายบทนิยามของพีชคณิตอิสระ คลาสของอิเควชันและเอกลักษณ์ได้ 
CLO5 อธิบายทฤษฎีบทวาไรตีของเบอร์คอฟฟ์ได้ 
CLO6 อธิบายทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขแบบมัลเซฟได้ 
 
511 517       ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต      3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการเข้ารหัสและถอดรหัสเชิงเส้นได้ 
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CLO2 เขียนแยกตัวประกอบพหุนามบนฟีลด์จ ากัดได้ 
CLO3 สร้างรหัสวัฏจักรที่ก าหนดมิติ ความยาวและฟีลด์ได้ 
CLO4 สร้างรหัสบีซีเอชที่ก าหนดระยะทางคาดหมาย ความยาวและฟีลด์ได้ 
CLO5 เขียนแสดงการแจกการแจงน้ าหนักของรหัสเชิงเส้นที่ก าหนดให้ได้ 
CLO6 เขียนและพิสูจน์ค่าขอบเขตที่ส าคัญในทฤษฎีรหัสได้ 
CLO7 เขียนและพิสูจน์ทฤษฎีบทส าหรับจ าแนกรหัสตั้งฉากในตัวได้ 
CLO8 เขียนและพิสูจน์ทฤษฎีบทส าหรับจ าแนกรหัสคู่กันในตัวได้ 
CLO9 เขียนและพิสูจน์ทฤษฎีบทส าหรับจ าแนกรหัสคู่กันแบบเติมเต็มได้ 
 
511 521 คณิตวิเคราะห์                 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบจ านวนตรรกยะ จนน าไปสู่การสร้างระบบจ านวนจริงได้ 
CLO2 อธิบายการเป็นเซตเปิดและเซตปิดของเซตย่อยบางเซตในปริภูมิอิงระยะทางของจ านวนจริง โดยบทนิยามได้  
CLO3 อธิบายแนวคิดหลักของการพิสูจน์ความบริบูรณ์ของปริภูมิอิงระยะทางของจ านวนจริงได้  
CLO4 อธิบายการเป็นเซตกระชับและเซตเชื่อมโยงของเซตย่อยบางเซตในปริภูมิอิงระยะทางของจ านวนจริง โดย
บทนิยามได้  
CLO5 อธิบายแนวคิดหลักของการพิสูจน์ทฤษฎีบทไฮเน-โบเรลได้  
CLO6 อธิบายการเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องและฟังก์ชันต่อเนื่องแบบเอกรูปของฟังกช์ันค่าจริงบนเซตย่อยของปริภูมิอิง
ระยะทางของจ านวนจริง โดยบทนิยามได้ 
CLO7 อธิบายการลู่เข้าของล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง โดยบทนิยามได้ 
CLO8 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลิมิตอินฟิเรียร์ ลิมิตซูพีเรียร์ และการลู่เข้าของล าดับของจ านวนจริงได้ 
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CLO9 หาอนพัุนธ์และปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันโดยบทนิยามได้ 
CLO10 อธิบายแนวคิดหลักของการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่ส าคัญในวิชาแคลคูลัส เช่น ทฤษฎีบทค่าสุดขีด ทฤษฎีบทค่า
กลาง ทฤษฎีบทของโรลล์ ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม ทฤษฎีบทค่ากลางส าหรับอนุพันธ์ และทฤษฎีบทหลักมูลของ
แคลคูลัสได้  
CLO11 อธิบายการลู่เข้าแบบเอกรูปของล าดับของฟังก์ชันโดยบทนิยามได้  
CLO12 อธิบายสมบัติของฟังก์ชันลิมิตของล าดับของฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันต่อเนื่อง ฟังก์ชันที่หาอนุพันธ์ได้ และ
ฟังก์ชันที่หาปริพันธ์แบบรีมันน์ได้ ในแง่ของการมีสมบัตินั้น ตามล าดับหรือไม่ได้  

 
511 522       การวิเคราะห์เชิงจริง 1       3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายนิยามและสมบัติของพีชคณิตของเซตได้ 
CLO2 อธิบายความหมายและทฤษฎีบทของที่ส าคัญของเมเชอร์ภายนอก และเซตหาเมเชอร์ได้ 
CLO3 อธิบายการพัฒนาของการหาปริพันธ์เลอเบกได้ 
CLO4 อธิบายการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันทางเดียวได้ 
CLO5 อธิบายทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสของฟังก์ชันหาปริพันธ์เลอเบกได้  
CLO6 อธิบายนิยามและสมบัติส าคัญของปริภูมิ pL ได ้
 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2      3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความหมายของปริภูมิเมเชอร์นามธรรม และฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ 
CLO2 ยกตัวอย่างของปริภูมิเมเชอร์นามธรรม และฟังก์ชันหาเมเชอร์ที่ส าคัญได้ 
CLO3 อธิบายการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ 
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CLO4 อธิบายความหมายของภาวะการลู่เข้าได้ 
CLO5 อธิบายนิยามของเมเชอร์ผลคูณพร้อมยกตัวอย่างที่ส าคัญได้ 
CLO6 อธิบายนิยามของปริภูมิ pL นามธรรมและยกตัวอย่างฟังก์ชันที่อยู่ในปริภูมิ pL นามธรรมได้ 
 
511 524       การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน       3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายเกี่ยวกับทอพอโลยีที่ใช้ในการศึกษาปริภูมินอร์มได้ 
CLO2 อธิบายความหมายของปริภูมิบานาคได้ 
CLO3 พิสูจน์การเป็นปริภูมิบานาคของปริภูมินอร์มบางปริภูมิ เช่นปริภูมิล าดับ pl และ 0c  ได ้ 
CLO4 อธิบายแนวคิดของการนิยามตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตรวมทั้งนอร์มของตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขต
ได้  
CLO5 อธิบายเงื่อนไขที่ท าให้ปริภูมินอร์มของตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตเป็นปริภูมิบานาค  
CLO6 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตและตัวด าเนินการเชิงเส้นต่อเนื่องได้ 
CLO7 อธิบายแนวคิดในการพิสูจน์ทฤษฎีบทกราฟปิด ทฤษฎีบทฟังก์ชันเปิด หลักการมีขอบเขตเอกรูป และทฤษฎี
บทภาคขยายของฮาร์น-บานาคได้ 

CLO8 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปริภูมิผลคูณภายในและปริภูมินอร์ม และระหว่างปริภูมิผลฮิลเบิร์ตและปริภูมิ
บานาคได้ 
CLO9 อธิบายความแตกต่างระหว่างฐานเชิงตั้งฉากกับฐานฮาเมลได้ 
CLO 10 อธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทตัวแทนรีสซ์ได้ 
CLO11  อธิบายการมีจริงและสมบัติที่ส าคัญของตัวด าเนินการผูกพันธ์ 
CLO12  อธิบายความสัมพันธ ระหว่างตัวด าเนินการกระชับและตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตได้ 
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511 525 การวิเคราะห์เชิงซ้อน        3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายสมบัติและทฤษฎีบทที่ส าคัญของฟังก์ชันวิเคราะห์ได้ 
CLO2 อธิบายบทนิยามและทฤษฎีบทของที่ส าคัญของปริพันธ์เชิงซ้อนได้ 
CLO3 อธิบายสาระส าคัญของทฤษฎีบทโคชีได้ 
CLO4 อธิบายสาระส าคัญของทฤษฎีบทส่วนตกค้างได้ 
CLO5 อธิบายสาระของหลักค่าสูงสุดได้ 
CLO6 อธิบายนิยามของวงศ์ปรกติ 
CLO7 อธิบายสาระของทฤษฎีบทของมอนเทลได้ 
CLO8 อธิบายสาระของทฤษฎีบทการส่งของรีมันน์ได้ 
CLO9 อธิบายสมบัติส าคัญของฟังก์ชันฮาร์มอนิก 
 
511 531       ทอพอโลยี       3(3-0-6) 
CLO1 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของปริภูมิทอพอโลยีที่เก่ียวข้องกับ เซตเปิด เซตปิด เซตกระชับ ปริภูมิเชื่อมโยง และ
ฟังก์ชันต่อเนื่องได้  
CLO2 อธิบายสมบัติของปริภูมิทอพอโลยีตามสัจพจน์การแยกได้ได้ 
CLO3 อธิบายสมบัติปริภูมิผลคูณได ้ 
CLO4 อธิบายทอพอโลยีของระนาบและสมบัติของปริภูมิแบบยุคลิด 
511 532       แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้       3(3-0-6) 
CLO1 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของแมนิโฟลด์ที่เกี่ยวข้องกับ แมนิโฟลด์ย่อยชนิดต่างๆ การส่งปรับเรียบระหว่างแมนิ
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โฟลด์หาอนุพันธ์ได้ และสนามเวกเตอร์สัมผัส 
CLO2 ค านวณดีริเวชัน และพิสูจน์ทฤษฎีบทพ้ืนฐานที่เก่ียวกับดีริเวชันได้ 
CLO3 ค านวณเทนเซอร์ และรูปแบบเชิงอนุพันธ์ และพิสูจน์ทฤษฎีบทพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องได้ 
 
511 533       ลีกรุปและลีพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO1 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของลีกรุป และยกตัวอย่างลีกรุปได้ 
CLO2 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของลีพีชคณิตท่ีเกี่ยวข้องกับ พีชคณิตย่อย ไอดีล ศูนย์กลาง พีชคณิตอนุพันธ์ พีชคณิต
เชิงเดียว และ พีชคณิตผลหารได้  
CLO3 จ าแนกประเภทของลีพีชคณิตได้ โดยแบ่งเป็น ลีพีชคณิตแบบโซลเอเบิล ลีพีชคณิตแบบกึ่งเชิงเดียว และลี
พีชคณิตแบบนิรพลได้ 
CLO4 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลีกรุปและลีพีชคณิตโดยอาศัยการส่งเอกโพเนนเชียลได้ 
CLO5 อธิบายทฤษฎีบทตัวแทนของลีกรุปและลีพีชคณิตได้ และพิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของตัวแทนผูกพันและตัวแทน
ผูกพันร่วมของลีกรุปและลีพีชคณิตได้ 
 
511 534       เรขาคณิตเชิงพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO1 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของวไรตีเชิงพีชคณิต ชีฟ และวาไรตีเชิงภาพฉายได้ 
CLO2 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของวาไรตีที่เก่ียวข้องกับ วาไรตีย่อย การส่งระหว่างวาไรตี ผลคูณของวาไรตี และมิติได้  
CLO3 ค านวณอินแวเรียนท์ของวาไรตีได้ 
CLO4 อธิบายโครงสร้างของปริภูมิสัมผัสของวาไรตีเชิงพีชคณิตและวาไรตีเชิงภาพฉายได้ 
CLO5 ระบุทฤษฎีบทของรีมันน์-รอค และอธิบายกฎของกรุปบนเส้นโค้งแนวระนาบดีกรีสามได้ 
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CLO6 พิสูจน์สมบัติพ้ืนฐานของการฝังเชิงภาพฉายได้ 
 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์            3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายทฤษฎีบทพื้นฐานเกี่ยวกับการหารลงตัวและสมภาคได้ 
CLO2 บอกนิยามและให้ตัวอย่างของฟังก์ชันเลขคณิตบางตัวในทฤษฎีจ านวนได้ 
CLO3 บอกนิยามและให้ตัวอย่างของฟังก์ชันเชิงการคูณบางตัวในทฤษฎีจ านวนได้ 
CLO4 บอกนิยามและให้ตัวอย่างเกี่ยวกับสัญลักษณ์โอใหญ่และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
CLO5 อธิบายเกี่ยวกับอันดับสูงต่ าของฟังก์ชันเลขคณิตบางฟังก์ชันได้ 
CLO6 อธิบายเกี่ยวกับผลลัพธ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับการกระจายตัวของจ านวนเฉพะได้ 
CLO7 บอกนิยามและสมบัติบางอย่างของฟังก์ชันเซต้ารีมันน์และฟังก์ชันแอลได้ 
CLO8 บอกนิยามและสมบัติบางอย่างของคาแรกเตอร์ดีรีเคลได้ 
CLO9 อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีบทของดีรีเคลเกี่ยวกับจ านวนเฉพาะในล าดับเลขคณิตได้ 
CLO10 อธิบายเกี่ยวกับทฤษฎีบทจ านวนเฉพาะได้ 
 
511 552 ทฤษฎีกราฟ                       3(3-0-6) 
CLO1 ระบุกราฟปรกติ กราฟบริบูรณ์ กราฟเติมเต็ม กราฟหลายพาร์ไท กราฟวิถีกราฟวัฏจักร และต้นไม้ได้ 
CLO2 หาสับกราฟแผ่ทั่วและอินดิวซ์สับกราฟของกราฟได้ 
CLO3 หาระยะทางระหว่างจุดสองจุดในกราฟได้ 
CLO4 ค านวณค่าจุดเชื่อมโยงและค่าเส้นเชื่อมโยงของกราฟที่ก าหนดให้ได้ 
CLO5 หาต้นไม้แผ่ทั่วเหมาะที่สุดได้ 
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CLO6 หาการจับคู่ใหญ่สุดในกราฟได้ 
CLO7 แยกตัวประกอบดีกรี 1 ของกราฟได้ 
CLO8 แยกตัวประกอบดีกรี 2 ของกราฟปรกติได้ 
 
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง         3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งก้ันจ านวนนับและแผนภาพยังได้ 
511 561       ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการของทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ รวมถึงเสถียรภาพของระบบสมการได้ 
CLO2 ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของสมการเมทริกซ์ในการหาและวิเคราะห์ผลเฉลยของสมการเวกเตอร์ได้ 
CLO3 อธิบายทฤษฎีโฟลเควได้ 
 
511 562        สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                          3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายความหมายและแนวคิดของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญย่อยได้ 
CLO2 จ าแนกชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญย่อยว่าเป็นสมการเชิงเส้นหรือไม่เชิงเส้นได้ 
CLO3 อธิบายวิธีการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญย่อยอันดับหนึ่งในรูแบบต่าง ๆ 
CLO4 อธิบายหลักการค่าสูงสุดและวิธีพลังงาน 
CLO5 อธิบายผลเฉลยแบบอ่อน 
CLO6 อธิบายบทนิยามของปริภูมิโซโบลอฟ 
 
511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
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CLO1 อธิบายแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจ าลองได้ 
 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                          3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายหลักการความแม่นย าของการประมาณค่าได้  
CLO2 อธิบายหลักการการประมาณค่าในช่วงได้ 
CLO3 อธิบายหลักการหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิง
ตัวเลขและการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยได้ 
 
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน    3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายลักษณะเฉพาะของปัญหาผกผันแบบอิลล์โพสพร้อมยกตัวอย่างประกอบได้ 
CLO2 อธิบายหลักการของวิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันได้ 
CLO3 อธิบายวิธีการแยกค่าเอกฐานแบบตัดปลาย วิธีของทิกโฮนอฟ วิธีท าซ้ า และวิธีโพรเจกชันได้ 

 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
CLO1 จัดจ าแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบต่าง ๆ ได้ 
CLO2 อธิบายการประมาณอนุพันธ์ของฟังก์ชันด้วยสูตรผลต่างอันตะได้ 
CLO3 อธิบายวิธีการท าซ้ าส าหรับวิธีการแก้ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นที่เกิดจากวิธีการเชิงตัวเลข
ส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยได้ 
CLO4 อธิบายเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสูตรเชิงแปรผันได้ 
CLO5 อธิบายการน าวิธีการผลต่างอันตะและชิ้นประกอบอันตะเพ่ือหาผลเฉลยเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์
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ย่อยได้ 
 
511 575 คณิตศาสตร์การเงิน                         3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายและค านวณอัตราดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ ได้ 
CLO2 อธิบายความหมายและหลักการลงทุนในหุ้น พันธบัตร และหลักทรัพย์อื่น ๆ ภายใต้ตัวแบบของตลาด
การเงินได้ 
CLO3 อธิบายและค านวณอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและความเสี่ยงของการลงทุนในหลักทรัพย์ต่าง ๆ ได้ 
CLO4 อธิบายความหมายของความเสี่ยงในทางการเงินได้ 
CLO5 อธิบายตราสารอนุพันธ์แบบต่าง ๆ ได้ 
CLO6 อธิบายสมมติฐานของการไม่มีอาร์บิทราจได้ 
 
511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                         3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายและตรวจสอบความเป็นปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงและกฎที่ส าคัญได้ 
CLO2 อธิบายค่าคาดคะเน ความแปรปรวน และอสมการที่เกี่ยวข้องกับการประมาณค่าความน่าจะเป็นได้ 
CLO3 อธิบายและตรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่มได้ 
CLO4 อธิบายสมบัติของฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์และฟังก์ชันลักษณะเฉพาะได้ 
CLO5 อธิบายกฎการลู่เข้าของเลขจ านวนมากได้ 
CLO6 อธิบายและพิสูจน์ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ส่วนกลางได้ 
 
511 577 กระบวนการสโตแคสติก                 3(3-0-6) 
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CLO1 อธิบายและยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องได้รวมถึงการค านวณหาฟังก์ชันการแจก
แจงความน่าจะเป็น ค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได้ 
CLO2 อธิบายความหมายของค่าความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและสมบัติของค่าความคาดหวังแบบมีเงื่อนไขได้ 
CLO3 อธิบายความหมายของสมบัติมาร์คอฟ และสร้างเมทริกซ์สโตแคสติกได้ 
CLO4 แบ่งกลุ่มของสถานะของลูกโซ่มาร์คอฟ รวมถึงค านวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เก่ียวข้องกับสถานะ
ลูกโซ่มาร์คอฟได้ 
CLO5 อธิบายความหมายและสมบัติที่ส าคัญของกระบวนการปัวซงได้ 
CLO6 อธิบายความหมายและสมบัติที่ส าคัญของแนวเดินเชิงสุ่มและการเคลื่อนที่แบบบราวเนียนได ้

 
511 582  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ                       3(3-0-6) 
CLO1 จ าแนกชนิดของการลงทะเบียนภาพได้ 
 
511 583  เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายการประมวลผลภาพเชิงคณิตศาสตร์ได้ 
 
511 584  การหาค่าเหมาะสมที่สุด      3(3-0-6) 
CLO1 จ าแนกชนิดของการหาค่าเหมาะสมที่สุดได้ 

 
511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
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511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต      3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส     3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์      3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต     3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน     3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด    3(3-0-6) 
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CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ               3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
CLO1 เขียนทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องและอธิบายแนวคิดของการพิสูจน์ทฤษฎีบทดังกล่าวได้ 
 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของทฤษฎีบทและกระบวนการค านวณท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา     3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของทฤษฎีบทและกระบวนการค านวณท่ีเกี่ยวข้องได้ 
 
511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด     3(3-0-6) 
CLO1 อธิบายสาระส าคัญของทฤษฎีบทและกระบวนการค านวณท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 
PLO2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

 511 511 รากฐานคณิตศาสตร์                         3(3-0-6) 
CLO4 เขียนบทพิสูจน์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์และฟังก์ชันได้ 
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CLO5 เขียนบทพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบทางทฤษฎีจ านวนเบื้องต้นได้ 
 

511 521 คณิตวิเคราะห์                                    3(3-0-6) 
CLO13 อธิบายการเป็นเซตกระชับของเซตย่อยของปริภูมิอิงระยะทางของจ านวน โดยประยุกต์ทฤษฎีบทไฮเน-
โบเรลได้  
 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2      3(3-0-6) 
CLO7 น าหลักการของภาวะการลู่เข้ามาประยุกต์ใช้กับการพิจารณาฟังก์ชันเมเชอร์ว่าสามารถอินทิเกรตได้หรือไม่ 
CLO8 น าทฤษฎีบทการหาปริพันธ์โดยใช้เมเชอร์ผลคูณมาประยุกต์ใช้เพ่ือจ าแนกการอินทิเกรตได้ของ
ฟังก์ชันเมเชอร์ 
  
511 561       ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 
CLO4 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบเชิงเส้นที่มีอันดับมากกว่าหนึ่งและระบบสมการเชิง
เส้น 
CLO5 เขียนระบบสมการเชิงเส้นให้อยู่ในรูปของสมการเวกเตอร์ได้ 
CLO6 ใช้ทฤษฎีโฟลเควอธิบายเสถียรภาพของสมการเวกเตอร์แบบอิสระเชิงเส้นบางแบบ 
CLO7 สร้างฟังก์ชันลีอาพูนอฟเพ่ืออธิบายเสถียรภาพของสมการเวกเตอร์อิสระไม่เชิงเส้นบางแบบ 
 
511 562       สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3(3-0-6) 
CLO7 น าหลักการของปริภูมิโซโบลอฟมาประยุกต์ใช้ในการศึกษาการมีอยู่ของผลเฉลยแบบอ่อน 
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511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
CLO2 น าเสนอปัญหาจริงด้วยกรอบแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ได้ 
CLO3 ประยุกต์ใช้วิธีการที่เหมาะสมเพ่ือวิเคราะห์ แก้ปัญหาและประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลองเชิง
คณิตศาสตร์ได้ 
 
511 581  เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
CLO1 ใช้อนุกรมเทย์เลอร์เพ่ือท าการประมาณและวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนได้ 
CLO2 ใช้วิธีผลต่างอันตะเพ่ือแก้สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยทั้งแบบการค านวณด้วยมือ
และการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
CLO3 ใช้วิธีท าซ้ าแบบพื้นฐานเพื่อแก้ระบบของสมการเชิงเส้นที่เกิดจากการใช้วิธีผลต่างอันตะเพ่ือแก้สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
CLO4 ใช้วิธีท าซ้ าแบบไม่เชิงเส้นเพื่อแก้ระบบของสมการไม่เชิงเส้นที่เกิดจากการใช้วิธีผลต่างอันตะเพ่ือแก้สมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เชิงเส้นทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรม
แมทแลปได้ 
CLO5 ค านวณผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยโดยใช้วิธีมัลติกริดด้วย
การเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
 
511 582  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ                       3(3-0-6) 
CLO2 ใช้วิธีหาค่าเหมาะสมที่สุดส าหรับการลงทะเบียนภาพแบบใช้พารามิเตอร์ได้ 
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CLO3 ใช้เทคนิคแปรผันส าหรับการลงทะเบียนภาพแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ได้ 
CLO4 ใช้เทคนิคเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพแบบยืดหยุ่น แบบแพร่กระจาย และแบบเคอร์เวเจอร์ได้ 
CLO5 แสดงเทคนิคเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมท
แลปได้ 
 
511 583  เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
CLO2 ใช้เทคนิคแปรผันส าหรับการประมวลผลภาพได้ 
CLO3 ใช้เทคนิคเชิงตัวเลขส าหรับแก้สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยที่เกิดจากเทคนิคแปรผันได้ 
CLO4 ใช้เครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์และเทคนิคเชิงตัวเลขในการแก้แบบจ าลองที่ใช้การแปรผันรวมส าหรับการน า
สัญญาณรบกวนออกจากภาพ การน าความเบลอออกจากภาพ และการต่อเติมภาพทั้งแบบการค านวณด้วยมือและ
การเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
CLO5 ใช้เครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์และเทคนิคเชิงตัวเลขในการแก้แบบจ าลองของชาน-เวสส าหรับการแบ่งส่วนภาพ
ทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
 

CLO6 ใช้เครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์และเทคนิคเชิงตัวเลขในการแก้แบบจ าลองที่ใช้การการแพร่ส าหรับการค านวณ
การไหลเชิงแสงและการลงทะเบียนภาพทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
 
511 584  การหาค่าเหมาะสมที่สุด       3(3-0-6) 
CLO2 แสดงผลการค านวณโดยวิธีค้นหาแบบหนึ่งมิติท้ังแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรม 
แมทแลปได้ 
CLO3 แสดงผลการค านวณโดยวิธีอ้างอิงความชันทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
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CLO4 แสดงผลการค านวณโดยวิธีแบบนิวตัน ทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
CLO5 แสดงผลการค านวณโดยวิธีทิศทางสังยุค ทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
CLO6 แสดงผลการค านวณโดยขั้นตอนวิธีค้นหาแบบวงกว้างทั้งแบบการค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรม
แมทแลปได้ 
CLO7 แสดงผลการค านวณโดยขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขส าหรับปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไขท้ังแบบ
การค านวณด้วยมือและการเขียนโปรแกรมแมทแลปได้ 
 
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์            1(0-2-1) 
CLO1 สร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Latex ได้ 
CLO2 สร้างเอกสารน าเสนองาน เช่น สไลด์ โปสเตอร์ ด้วยโปรแกรม Latex ได้ 
CLO3 ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เช่น Microsoft Excel, MATLAB, R, MAGMA เป็นต้น เพ่ือการค านวณทาง
คณิตศาสตร์เบื้องต้นได้ 
 
511 595       สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2                                                1(0-2-1) 
CLO1 จัดท ารายงานประกอบการสัมมนาซึ่งมีสาระถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
 
511 691 วิทยานิพนธ์                                         (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO1 จัดท าเล่มวิทยานิพนธ์โดยมีการทบทวนวรรณกรรมอย่างเหมาะสมเพียงพอ 
CLO2 จัดท าเล่มวิทยานิพนธ์ซึ่งมีสาระถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ 
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PLO3 น าเสนองานทางคณิตศาสตร์ต่อสาธารณะด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้ 
 511 585        เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์                      1(0-2-1) 

CLO4 น าเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยมีสาระที่ถูกต้องด้วยความมั่นใจ 
 
511 591        การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์                                                    1(0-2-1) 
CLO1 น าเสนองานหน้าชั้นเรียนด้วยความมั่นใจและสาระวิชาการถูกต้อง 
 
511 594        สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                                                         1(0-2-1) 
CLO1 น าเสนอสัมมนาด้วยความมั่นใจและสาระวิชาการถูกต้อง 
 
511 595        สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2                                                     1(0-2-1) 
CLO2 น าเสนอสัมมนาด้วยความม่ันใจและสาระวิชาการถูกต้อง 
 
511 691        วิทยานิพนธ์                                        (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO3 สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมีสาระอย่างถูกต้องด้วยความมั่นใจ 

 

PLO4 คิดวิเคราะห์โดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างมีเหตุผล 
 511 511 รากฐานคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

CLO6 ตรวจสอบการเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่ง ฟังก์ชันทั่วถึงและฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแบบทั่วถึงได้ 
CLO7 จ าแนกการเป็นเซตจ ากัดและเซตอนันต์ได้ 
CLO8 ตรวจสอบการเป็นความสัมพันธ์สมมูลได้ 
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CLO9 สร้างความสัมพันธ์สมมูลตามเงื่อนไขท่ีก าหนดได้ 
 

511 512 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
CLO2 ตรวจสอบความสมสัณฐานของกรุปคู่ท่ีก าหนดให้ได้ 
CLO3 นับจ านวนออร์บิทของกรุปแอกชันที่ก าหนดให้ได้ 
CLO4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทซิโลในการตรวจสอบความเป็นกรุปอย่างง่ายได้ 
CLO5 จ าแนกกรุปจ ากัดตามอันดับและเงื่อนไขที่ก าหนดให้ได้ 
CLO6 จ าแนกประเภทของริงได้ 
CLO7 หาฟีลด์จ ากัดอันดับที่ก าหนดให้ได้ 

 
511 513 พีชคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6) 
CLO4 จ าแนกประเภทของภาคขยายฟีลด์ได้ 
CLO5 ประยุกต์ใช้เกณฑ์พหุนามลดทอนไม่ได้ของไอเซนสไตน์ในการจ าแนกพหุนามลดทอนไม่ได้ได้ 
CLO6 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีกาลัวในการจ าแนกฟีลด์ย่อยของฟีลด์ที่ก าหนดให้ได้ 
CLO7 ตรวจสอบสมบัติพ้ืนฐานของกรุปกาลัวของภาคขยายฟีลด์ที่ก าหนดให้ได้ 
CLO8 หาฐานหลักของภาคขยายฟีลด์ที่ก าหนดให้ได้ 

 
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์     3(3-0-6) 
CLO3 ใช้พหุนามลักษณะเฉพาะในการหาค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะของเมทริกซ์จัตุรัสได้ 
CLO4 จ าแนกเมทริกซ์ที่แปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุมได้ 
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CLO5 หารูปแบบบัญญัติจอร์แดนของเมทริกซ์ที่ก าหนดให้ได้ 
CLO6 ใช้กระบวนการกราม-ชมิดต์หาฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติได้ 
511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง      3(3-0-6) 
CLO4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทสมสัณฐานตรวจสอบความสมสัณฐานของปริภูมิที่ก าหนดให้ได้ 
CLO5 หาพหุนามต่ าสุดของการแปลงเชิงเส้นที่ก าหนดให้ได้ 
CLO6 ประยุกต์ใช้รูปแบบบัญญัติจอร์แดนในการหาการแยกปริภูมิลักษณะเฉพาะทั่วไปได้ 
 
511 516 พีชคณิตเอกภพ                 3(3-0-6) 
CLO7 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทสมสัณฐานตรวจสอบความสมสัณฐานของพีชคณิตท่ีก าหนดให้ได้ 
CLO8 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทการแทนด้วยผลคูณย่อยของเบอร์คอฟฟ์ในการจ าแนกสมาชิกลดทอนไม่ได้ได้ 
CLO9 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทวาไรตีของเบอร์คอฟฟ์ในการจ าแนกวาไรตีด้วยเอกลักษณ์ 
CLO10 ประยุกต์ใช้เงื่อนไขแบบมัลเซฟในการจ าแนกประเภทของพีชคณิตได้ 
 
511 517       ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต      3(3-0-6) 
CLO10 เลือกใช้วิธีค านวณระยะทางแฮมมิ่งน้อยสุดของรหัสได้อย่างเหมาะสม 
CLO11 จ าแนกการมีอยู่ของรหัสเชิงเส้นโดยใช้ค่าขอบเขตได้ 
CLO12 วิเคราะห์และปรับแต่งพารามิเตอร์ของรหัสเชิงเส้นที่ก าหนดให้ได้ 
 
511 521 คณิตวิเคราะห์                 3(3-0-6) 
CLO14 ประยุกต์ทฤษฎีบทค่าสุดขีด ทฤษฎีบทค่ากลาง ทฤษฎีบทของโรลล์ ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม และทฤษฎีบทค่า
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กลางส าหรับอนุพันธ์ ในการแก้ปัญหาได้  
 
511 522       การวิเคราะห์เชิงจริง 1      3(3-0-6) 
CLO7 จ าแนกได้ว่าเซตหาเมเชอร์ได้หรือไม่ 
CLO8 จ าแนกได้ว่าฟังก์ชันหาปริพันธ์รีมันน์ หรือหาปริพันธ์เลอเบกได้หรือไม่ 
 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2      3(3-0-6) 
CLO9 หาปริพันธ์ของฟังก์ชันเมเชอร์ได้ 
 
511 524       การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน      3(3-0-6) 
CLO13 ประยุกต์ทฤษฎีบทกราฟปิด ทฤษฎีบทฟังก์ชันเปิด หลักการมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทภาคขยายของ
ฮาร์น-บานาคได้ และทฤษฎีบทตัวแทนรีสซ์ ในการแก้ปัญหาได้  

 
511 525 การวิเคราะห์เชิงซ้อน      3(3-0-6) 
CLO10 จ าแนกประเภทของจุดเอกฐานได้ 
 
511 531       ทอพอโลยี        3(3-0-6) 
CLO5 จ าแนกประเภทของปริภูมิทอพอโลยีตามสัจพจน์การแยกได้ 
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511 532       แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้       3(3-0-6) 
CLO4 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของสาร์ดในการศึกษาแมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ 
 
511 533       ลีกรุปและลีพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO6 ประยุกต์ใช้หลักการพ้ืนฐานในทฤษฎีลีเพื่อจ าแนกลีกรุปและลีพีชคณิตได้ 
CLO7 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทตัวแทนเพ่ือศึกษาสมบัติต่าง ๆ ของลีกรุปและลีพีชคณิตได้ 
 
511 534       เรขาคณิตเชิงพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO7 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทรีมันน์-รอคเพ่ือระบุกฎของกรุปบนเส้นโค้งแนวระนาบดีกรีสามไม่เอกฐานได้ 
CLO8 ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับวาไรตีในการศึกษาทางเรขาคณิตได้ 
 
511 541       ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์              3(3-0-6) 
CLO11 ค านวณค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันเลขคณิตบางฟังก์ชันได้ 
CLO12 ประยกุต์ใช้ทฤษฎีบทจ านวนเฉพาะและอ่ืน ๆ ในการแก้โจทย์ปัญหาได้ 
 
511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด              3(3-0-6) 
CLO1 น าหลักการช่องนกพิราบไปใช้แก้ปัญหาการมีอยู่ได้ 
CLO2 น าฟังก์ชันก่อเนิดไปใช้แก้ปัญหาการนับที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO3 น าหลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออกไปแก้ปัญหาการนับที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO4 น าความสัมพันธ์เวียนเกิดไปแก้ปัญหาการนับที่เกี่ยวข้องได้ 
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CLO5 น าทฤษฎีบทของโพลยาไปแก้ปัญหาการนับที่เก่ียวข้องได้ 
CLO6 จ าแนกการมีอยู่ของแผนภาพแบบบล็อกบางรูปแบบได้ 
 
511 552 ทฤษฎีกราฟ                        3(3-0-6) 
CLO9 จ าแนกกราฟที่เป็นต้นไม้ได้ 
CLO10 จ าแนกกราฟแบบออยเลอร์ได้ 
CLO11 จ าแนกกราฟแบบแฮมิลตันได้ 
CLO12 จ าแนกกราฟเชิงระนาบได้ 
 
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง          3(3-0-6) 
CLO2 ตรวจสอบการมีอยู่ของเมทริกซ์ (0,1) ที่มีผลรวมของแถวและผลรวมของหลักตามที่ก าหนดให้ได้ 
CLO3 ตรวจสอบได้ว่าจัตุรัสละตินบางส่วนสามารถเติมให้สมบูรณ์ได้หรือไม่ 
CLO4 ตรวจสอบการมีอยู่ของเมทริกซ์อาดามาร์อันดับที่ก าหนดให้ได้โดยใช้ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องได้ 
CLO5 ค านวณจ านวนการแบ่งก้ันจ านวนนับได้ 
CLO6 ตรวจสอบการมีอยู่ของแผนแบบที่มีพารามิเตอร์ที่ก าหนดให้ได้โดยใช้ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง 
CLO7 ตรวจสอบการมีอยู่ของกราฟปรกติอย่างเข้มที่มีพารามิเตอร์ที่ก าหนดให้ได้โดยใช้ทฤษฎีบทที่เก่ียวข้อง 

 
511 561        ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 
CLO8 แยกแยะเสถียรภาพของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญทั้งแบบเชิงเส้น อิสระเชิงเส้นและไม่เชิง
เส้น ด้วยการเขียนแผนภาพเส้นเฟสและระนาบเฟส 
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511 562        สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                          3(3-0-6) 
CLO8 วิเคราะห์การมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย 
CLO9 จ าแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญย่อยอันดับสองว่าเป็นสมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอร์โบลา 
สมการเชิงพาราโบลา 
CLO10 เลือกใช้หลักการค่าสูงสุดและวิธีพลังงานเพ่ือวิเคราะห์การมีหนึ่งเดียวและเสถียรภาพของผลเฉลยของ
สมการบางแบบ 
CLO11 แยกแยะชนิดของผลเฉลยว่าเป็นแบบดั้งเดิมหรือแบบอ่อน 
 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                          3(3-0-6) 
CLO4 วิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากสูตรส าหรับการประมาณค่าอนุพันธ์และปริพันธ์ได้ 
CLO5 วิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีการท าซ้ าส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นได้ 
CLO6 วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการประมาณค่าในช่วงได้ 
CLO7 วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและความเสถียรของวิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยได้ 
 
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน    3(3-0-6) 
CLO4 วิเคราะห์การลู่เข้าและความแม่นย าของวิธีการแยกค่าเอกฐานแบบตัดปลาย วิธีของทิกโฮนอฟ และวิธีท าซ้ า
ได้ 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
CLO6 วิเคราะห์การลู่เข้าและความแม่นย าของวิธีการเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยได้ 
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  511 575 คณิตศาสตร์การเงิน      3(3-0-6) 

CLO7 น าหลักการของมูลค่าเงินตามเวลาไปประยุกต์ใช้ในการก าหนดราคาของทรัพย์สินได้ 
CLO8 วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลตอบแทนของพอร์ตการลงทุนภายใต้ตัวแบบของตลาดได้ 
CLO9 ประยุกต์ใช้สมมติฐานของการไม่มีอาร์บิทราจได้ 
 
511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
CLO7 ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทความเป็นได้อย่างเดียวได้ 
CLO8 ทดสอบการลู่เข้าของตัวแปรสุ่มได้ 
 
511 577 กระบวนการสโตแคสติก      3(3-0-6) 
CLO7 ตรวจสอบว่าล าดับของตัวแปรสุ่มเป็นมาติงเกล สับมาติงเกล หรือ ซุปเปอร์มาติงเกล แบบเวลาไม่ต่อเนื่องได้ 
CLO8 ประยุกต์ใช้กระบวนการสโตแคสติกได้ 
 
511 581  เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
CLO6 แสดงการวิเคราะห์ฟูเรียร์แบบเฉพาะที่ส าหรับวิธีมัลติกริดได้ 
 
511 584  การหาค่าเหมาะสมที่สุด      3(3-0-6) 
CLO8 วิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีค้นหาแบบหนึ่งมิติ วิธีอ้างอิงความชัน วิธีแบบนิวตัน และวิธีทิศทางสังยุค 

 



มคอ. 2   154 

PLOs รายวิชาที่รับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 
CLO2 ตั้งค าถามและตอบค าถามระหว่างน าเสนองานอย่างเหมาะสม 
511 594       สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                                                          1(0-2-1) 
CLO2 ตอบค าถามระหว่างน าเสนอสัมมนาได้ถูกต้อง 
 
511 595       สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2          1(0-2-1) 
CLO3 ตอบค าถามระหว่างน าเสนอสัมมนาได้ถูกต้อง 
 
511 691 วิทยานิพนธ์                   (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO4 ตอบค าถามระหว่างน าเสนอป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ถูกต้อง 
 
511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
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511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต      3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 712       เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์      3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
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511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด    3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 

 
511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 
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511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด     3(3-0-6) 
CLO2 อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีบท หรือทฤษฎีกับการประยุกต์ได้ 
CLO3 ตั้งค าถามหรือค าถามเปิดเกี่ยวกับหัวข้อที่เรียนได้ 

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
 511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด      3(3-0-6) 

CLO7 เลือกใช้ทฤษฎีบทที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาเชิงการนับได้ 
 
511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง     3(3-0-6) 
CLO8 เลือกใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในการเล่นเกมเชิงการจัดบางชนิดได้ 
 
511 561       ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 
CLO9 หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญแบบเชิงเส้นอันดับหนึ่งและสมการเชิงเส้นที่มีอันดับมากกว่าหนึ่ง
บางแบบ 

 
511 562        สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3(3-0-6) 
CLO12 หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญย่อยอันดับหนึ่ง 
CLO13 หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบนโดเมนที่มีขอบเขตและไม่มีขอบเขต 
CLO14 อธิบายลักษณะของผลเฉลยแบบอ่อนได้ว่าผลเฉลยนั้นมีอยู่จริง 
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511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
CLO4 ประเมินแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์จากชุดของข้อมูลจริงและดึงข้อสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเบื้องหลังโดย
ใช้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ 
 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข       3(3-0-6) 
CLO8 เปรียบเทียบประสิทธิภาพหรือความแม่นย าของวิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการแก้ไขปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้ 

 
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน    3(3-0-6) 
CLO5 เปรียบเทียบการลู่เข้าและความแม่นย าของวิธีการเชิงตัวเลขส าหรับปัญหาผกผันแบบอิลล์โพสได้ 
 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
CLO7 ค านวณผลเฉลยเชิงตัวเลขท่ีเกิดจากวิธีผลต่างอันตะและชิ้นประกอบอันตะส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยได้ 

 
511 582  วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ    3(3-0-6) 
CLO6 ประเมินประสิทธิผลของแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ของการลงทะเบียนภาพได้ 
CLO7 ประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพได้ 

 
511 583       เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
CLO7 ประเมินประสิทธิผลของแบบจ าลองของการการประมวลผลภาพได้ 
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CLO8 ประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขส าหรับการประมวลผลภาพได้ 
 
511 585       เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์                      1(0-2-1) 
CLO5 เลือกรูปแบบและออกแบบเอกสารเพื่อน าเสนองานทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม 
CLO6 เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปได้สอดคล้องกับรูปแบบปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนด 
 
511 594        สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                    1(0-2-1) 
CLO3 เลือกรูปแบบและออกแบบการน าเสนอสัมมนาได้อย่างเหมาะสม  
 
511 595       สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2          1(0-2-1) 
CLO4 เลือกรูปแบบและออกแบบการน าเสนอสัมมนาได้อย่างเหมาะสม 
 
511 691       วิทยานิพนธ์            (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO5 เลือกใช้ทฤษฎีบทหรือโปรแกรมส าเร็จรูปเหมาะสมกับปัญหาวิจัย 

PLO6 ออกแบบและด าเนินการวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้   
 511 591       การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 

CLO3 ตั้งค าถามเชิงวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมได้ 
 
511 691       วิทยานิพนธ์            (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO6 ตั้งปัญหา วัตถุประสงค์ และสมมติฐานการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมได้ 
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CLO7 ออกแบบและด าเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ 
PLO7 มีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง 

 511 517       ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต      3(3-0-6) 
CLO13 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 531       ทอพอโลยี        3(3-0-6) 
CLO6 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 
 
511 532       แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้       3(3-0-6) 
CLO5 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 533       ลีกรุปและลีพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO9 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 534       เรขาคณิตเชิงพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO9 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
CLO5 ค้นคว้าและน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านบทความวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 
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511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน    3(3-0-6) 
CLO6 ค้นคว้าและน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านบทความวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 
 
511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) 
CLO8 ค้นคว้าและน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอ่านบทความวิจัยที่เก่ียวข้องได้ 
 
511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 
CLO3 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
CLO4 สืบค้นหมายเลข MSC ที่สอดคล้องกับค าส าคัญที่ก าหนดได้ 
CLO5 สืบค้นวารสารและรายงานการอ้างอิงจากฐานข้อมูลงานวิจัย เช่น Scopus และ Web of Science ได ้
 
511 594        สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                  1(0-2-1) 
CLO4 ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงประกอบการสัมมนาได้ 
 
511 595       สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2           1(0-2-1) 
CLO5 ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงประกอบการสัมมนาได้ 
 
511 691 วิทยานิพนธ์            (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO8 ค้นคว้าเอกสารอ้างอิงได้ 
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511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 

 
511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต      3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 

 
511 712       เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์      3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
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   511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด    3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา               3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด         3(3-0-6) 
CLO4 ค้นคว้าและน าเสนองานวิจัยในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายได้ 

PLO8 มีทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 511 531       ทอพอโลยี                           3(3-0-6) 

CLO7 ท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
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511 532       แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้                          3(3-0-6) 
CLO6 ท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 

511 585       เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์                      1(0-2-1) 
CLO7 ท างานกลุ่มที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
CLO8 เอือ้เฟ้ือทางวิชาการระหว่างนักศึกษา (เพ่ือนสอนเพื่อน) 

 

511 594        สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                            1(0-2-1) 
CLO5 ศึกษาหัวข้อสัมมนาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างราบรื่น 
CLO6 ประสานงานกับกรรมการและเจ้าหน้าที่เก่ียวกับเวลาและห้องสัมมนาได้เหมาะสม 
 
511 595       สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2          1(0-2-1) 
CLO6 ศึกษาบทหัวข้อสัมมนาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างราบรื่น 
CLO7 ประสานงานกับกรรมการและเจ้าหน้าที่เก่ียวกับเวลาและห้องสัมมนาได้เหมาะสม 
 
511 691 วิทยานิพนธ์            (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO9 วิจัยวิทยานิพนธ์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างราบรื่น 
CLO10 ประสานงานกับกรรมการและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเวลาและห้องสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้เหมาะสม 

PLO9 มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย  รับผิดชอบต่อหน้าที่ และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมและจริยธรรมของนักวิจัย 
 511 531       ทอพอโลยี        3(3-0-6) 

CLO8 มีความซื่อสัตย์ในการท างาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดได้ 
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  511 532       แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้       3(3-0-6) 
CLO7 มีความซื่อสัตย์ในการท างาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลา 
 
511 533       ลีกรุปและลีพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO9 มีความซื่อสัตย์ในการท างาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดได้ 
 
511 534       เรขาคณิตเชิงพีชคณิต       3(3-0-6) 
CLO10 มีความซื่อสัตย์ในการท างาน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนดได้ 
 
511 585       เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์                      1(0-2-1) 
CLO9 ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง  
CLO10 ส่งงานและเข้าเรียนตรงเวลา 
 
 

511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 
CLO6 ท างานที่ได้รับมอบหมายด้วยตนเอง  
CLO7 ส่งงานและเข้าเรียนตรงเวลา 
CLO8 อธิบายเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยได้ 
CLO9 เขียนหรือกล่าวถึงเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
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511 594        สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1                  1(0-2-1) 
CLO7 เขียนหรือกล่าวถึงเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
 
511 595 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2      1(0-2-1) 
CLO8 กล่าวถึงเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 

 
511 691 วิทยานิพนธ์            (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
CLO11 ส่งงานและเข้าพบที่ปรึกษาตรงเวลา 
CLO12 เขียนหรือกล่าวถึงเอกสารอ้างอิงได้อย่างถูกต้อง 
CLO14 สร้างงานวิจัยใหม่ด้วยตนเอง 

     
หมายเหตุ :  สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร  หากปรับเกินกว่า 1 ครั้ง ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใด
จึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs 
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ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
511 511 รากฐานคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Foundations of Mathematics) 
   ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน จ านวนเชิงการนับของเซต การด าเนินการ 

ผลแบ่งก้ันและความสัมพันธ์สมมูล ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
   Logic and proofs. Relations. Functions. Cardinal numbers of sets. Operations. 

Partitions and equivalence relations. Introduction to number theory. 
  
511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   กรุป กรุปแอกชัน ทฤษฎีบทซิโลและการประยุกต์ กรุปอาบีเลียนจ ากัด สมบัติพ้ืนฐานของริง 

โดเมนของการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ฟีลด์และภาคขยายฟีลด์ 
   Groups. Group actions. Sylow theorems and applications. Finite abelian groups. 

Basic properties of rings. Unique factorization domains. Polynomial rings. Fields and 
field extensions. 

 
511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra II) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ทฤษฎีบทจอร์แดน-โฮลเดอร์ โซลเวเบิลกรุป การจ าแนกภาคขยายฟีลด์ ภาคขยายเชิงพีชคณิต 

ภาคขยายเชิงอดิศัย ภาคขยายแบบปรกติและภาคขยายแบบแยกกันได้ ทฤษฎีกาลัว มอดูล 
   Jordan-Hölder theorem. Solvable groups. Classification of field extensions: 

algebraic, transcendental, normal, and separable extensions. Galois theory. Modules. 
 
511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Linear Algebra with Applications)  
   ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น วิธีการแนวทแยง รูปแบบบัญญัติจอร์แดน 

ปริภูมิผลคูณภายใน ฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ การแยกเชิงสเปกตรัม การประยุกต์ 
   Vector spaces. Linear transformations. Linear functionals. Diagonalization. 

Jordan canonical forms. Inner product spaces. Orthonormal bases. Spectral 
decompositions. Applications. 
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511 515 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Linear Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 514 พีชคณิตเชิงเส้นกับการประยุกต์ หรือโดยความยินยอมของภาควิชา

คณิตศาสตร์ 
   การศึกษาพีชคณิตเชิงเส้นอย่างเคร่งครัด ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิล

ตันและพหุนามต่ าสุด รูปแบบบัญญัติ รูปแบบเชิงเส้นคู่ รูปแบบก าลังสองและรูปแบบเฮอร์มิเทียน 
ฟังก์ชันเชิงหลายเส้นและผลคูณเทนเซอร์ 

   Rigorous treatment of linear algebra. Quotient spaces. Dual spaces. Cayley-
Hamilton theorem and minimal polynomials. Canonical forms. Bilinear, quadratic, and 
Hermitian forms. Multilinear functions and tensor products. 

 
511 516 พีชคณิตเอกภพ 3(3-0-6) 
 (Universal Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   แลตทิซและอันดับ มูลฐานของพีชคณิตเอกภพ ทฤษฎีบทการแทนด้วยผลคูณย่อยของเบอร์

คอฟฟ์ พีชคณิตอิสระ คลาสของอิเควชันและทฤษฎีบทวาไรตีของเบอร์คอฟฟ์  เงื่อนไขแบบมัลเซฟ 
หัวข้อคัดเฉพาะที่อยู่ในความสนใจ 

   Lattices and orders. Elements of universal algebra. Birkhoff’s subdirect 
representation theorem. Free algebras. Equational classes and Birkhoff’s variety 
theorem. Mal’cev-type conditions. Selected topics of interest.  

 
511 517 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Coding Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 512 พีชคณิตนามธรรม 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   การตรวจพบและการแก้ไขข้อผิดพลาด การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงเส้น 

รหัสวัฏจักรและรหัสบีซีเอช การแจกแจงน้ าหนัก ขอบเขตในทางทฤษฎีรหัสและการสร้างรหัส รหัสตั้ง
ฉากในตัว รหัสคู่กันในตัว รหัสคู่กันแบบเติมเต็มและการประยุกต์  

   Error detection and correction. Encoding and decoding. Finite fields. Linear 
codes. Cyclic and BCH codes. Weight distributions. Bounds in coding theory and 
constructions of codes. Self-orthogonal codes, self-dual codes, complementary dual 
codes, and applications. 
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511 521 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis) 
   ระบบจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิทอพอโลยี ล าดับ อนุกรม ฟังก์ชันต่อเนื่อง 

อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
   Real number system. Metric and topological spaces. Sequences. Series. 

Continuous functions. Derivatives. Riemann integrals. Sequences and series of 
functions. 

 
511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0-6) 
  (Real Analysis I) 
   พีชคณิตของเซต เมเชอร์ภายนอก เมเชอร์เลอเบก ฟังก์ชันหาเลอเบกเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบ  

รีมันน์และปริพันธ์แบบเลอเบก การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ ปริภูม ิ pL  
   Algebras of sets. Outer measure. Lebesgue measure. Lebesgue measurable 

functions. Riemann and Lebesgue integrals. Differentiation and integration. pL spaces. 
 
511 523 การวิเคราะห์เชิงจริง 2 3(3-0-6) 
 (Real Analysis II) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ปริภูมิเมเชอร์นามธรรม ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ การหาปริพันธ์ ภาวะการลู่เข้า เมเชอร์ผลคูณ 

ปริภูม ิ pL  นามธรรม 
   Abstract measure spaces. Measurable functions. Integration. Modes of 

convergence. Product measures. Abstract pL  spaces. 
 
511 524  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) 
 (Functional Analysis) 
   ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้นและฟังชันนัลมีขอบเขต ทฤษฎีบทการส่งเปิด 

ทฤษฎีบทกราฟปิด หลักความมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทภาคขยายของฮาห์น -บานาค ปริภูมิผลคูณ
ภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต ภาวะเชิงตั้งฉาก ทฤษฎีบทตัวแทนรีสซ์ ตัวด าเนินการผูกพัน ตัวด าเนินการ
กระชับ  

   Normed spaces. Banach spaces. Bounded linear operators and functionals. 
Open mapping theorem. Closed graph theorem. Uniform boundedness principle. 
Hahn-Banach extension theorem. Inner product spaces. Hilbert spaces. Orthogonality. 
Riesz representation theorem. Adjoint operators. Compact operators. 
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511 525 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Analysis) 
   ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์เชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคชีและการประยุกต์ ภาวะเอกฐาน 

ส่วนตกค้างและการประยุกต์ หลักการสูงสุด วงศ์ปรกติและทฤษฎีบทของมอนเทล  ทฤษฎีบทการส่ง
ของรีมันน์ ฟังก์ชันฮาร์มอนิก 

   Analytic functions. Complex integration. Cauchy’s theorem and applications. 
Singularities. Residues and applications. Maximum principles. Normal families and 
Montel’s theorem. Riemann’s mapping theorem. Harmonic functions. 

 
511 531  ทอพอโลยี 3(3-0-6) 
 (Topology) 
   ปริภูมิทอพอโลยี ปริภูมิกระชับและปริภูมิกระชับเฉพาะที่ ปริภูมิเชื่อมโยงและปริภูมิเชื่อมโยง

เฉพาะที่ สัจพจน์การนับได้  สัจพจน์การแยกได้  ปริภูมิผลคูณ ทอพอโลยีของระนาบ ปริภูมิแบบยุคลิด 
   Topological spaces. Compact and locally compact spaces. Connected and 

locally connected spaces. Countability axioms. Separability axioms. Product spaces. 
Topology of the plane. Euclidean spaces. 

 
511 532  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้  3(3-0-6) 
 (Differentiable Manifolds)  
   แมนิโฟลด์และแมนิโฟลด์ย่อย อิมเมอร์ชัน การฝัง และซับเมอร์ชัน บันเดิลสัมผัส และการส่ง

สัมผัส เวกเตอร์ฟีลด์ ดีริเวชัน ทฤษฎีบทของสาร์ด เทนเซอร์ รูปแบบเชิงอนุพันธ์ 
   Manifolds and submanifolds. Immersions, embeddings, and submersions. 

Tangent bundles and tangent maps. Vector fields. Derivations. Sard’s theorem. 
Tensors. Differential forms. 

 
511 533  ลีกรุปและลีพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Lie Groups and Lie Algebras)  
 วิชาบังคับก่อน : 511 532 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์  
   ลีกรุป ลีพีชคณิต ลีพีชคณิตของลีกรุป ความสัมพันธ์ระหว่างลีกรุปและลีพีชคณิต ทฤษฎี

ตัวแทนเบื้องต้น 
   Lie groups. Lie algebras. Lie algebra of a Lie group. Relationships between Lie 

groups and Lie algebras. Introduction to representation theory. 
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511 534  เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 (Algebraic Geometry)  
 วิชาบังคับก่อน : 511 513 พีชคณิตนามธรรม 2 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   วาไรตีเชิงพีชคณิต ชีฟ วาไรตีเชิงภาพฉาย กฎของกรุปบนเส้นโค้งแนวระนาบดีกรีสาม ปริภูมิ

สัมผัสของวาไรตีเชิงพีชคณิตและวาไรตีเชิงภาพฉาย การฝังเชิงภาพฉาย ทฤษฎีบทรีมันน์-รอค  
   Algebraic varieties. Sheaves. Projective varieties. Group law on a plane cubic 

curve. Tangent spaces of algebraic and projective varieties. Projective embeddings. 
Riemann-Roch theorem. 

 
511 541 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 (Analytic Number Theory) 
   ฟังก์ชันเลขคณิต อนุกรมดีรีเคล ฟังก์ชันซีตาแบบรีมันน์ ฟังก์ชันแอล ทฤษฎีบทของดีรีเคล 

ทฤษฎีบทจ านวนเฉพาะ 
   Arithmetic functions. Dirichlet series. Riemann zeta function. L-functions. 

Dirichlet’s theorem. The prime number theorem. 
 
511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Combinatorics) 
   หลักการช่องนกพิราบและทฤษฎีบทของแรมเซย์ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด 

หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก ทฤษฎีบทของโพลยา แผนแบบบล็อก 
   The pigeonhole principle and Ramsey’s theorem. Generating functions. 

Recurrence relations. The inclusion-exclusion principle. Pólya’s theorem. Block 
designs. 

 
511 552 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Graph Theory) 
   กราฟและกราฟย่อย ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง การจับคู่และการแยกตัวประกอบของกราฟ กราฟ

แบบออยเลอร์ กราฟแบบแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบ การระบายสีกราฟและทฤษฎีบทสี่สี 
   Graphs and subgraphs. Trees. Connectivity. Matchings and factorization of 

graph. Eulerian graphs. Hamiltonian graphs. Planar graphs. Colorings and the four-color 
theorem. 

 



มคอ. 2   173 

511 553 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Combinatorics) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 551 คณิตศาสตร์เชิงการจัด หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   (0,1)-เมทริกซ์ จัตุรัสละติน เมทริกซ์อาดามาร์ แผนภาพยัง กราฟปรกติอย่างเข้ม แผนแบบ 

เกมเชิงการจัด 
   (0,1)-matrices. Latin squares. Hadamard matrices. Young tableaux. Strongly 

regular graphs. Designs. Combinatorial games. 
 
511 561 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
   ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง แผนภาพเส้นเฟส ระบบสมการเชิงเส้น 

สมการเวกเตอร์และสมการเมทริกซ์ เสถียรภาพของระบบเชิงเส้น ทฤษฎีโฟลเคว ระบบอิสระ แผนภาพ
ระนาบเฟส แผนภาพระนาบเฟสส าหรับระบบเชิงเส้น เสถียรภาพส าหรับระบบอิสระที่ไม่เชิงเส้น 
ฟังก์ชันลีอาพูนอฟ ทฤษฎีบทเสถียรภาพ  

   Linear systems of first order ordinary differential equations. Phase line diagram. 
Linear systems. Vector and matrix equations. Stability of linear systems. Floquet 
theory. Autonomous systems. Phase plane diagrams. Phase plane diagram for linear 
systems. Stability for nonlinear autonomous systems. Lyapunov functions. Stability 
theorem. 

 
511 562  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6) 
 (Partial Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : 511 522 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 หรือโดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและอันดับสอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอร์โบลา 

สมการเชิงพาราโบลา การมีผลเฉลยและการมีเพียงผลเฉลยเดียว หลักการค่าสูงสุดและวิธีพลังงาน วิธี
หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบนโดเมนที่มีขอบเขตและไม่มีขอบเขต ผลเฉลยแบบอ่อน ปริภูมิ
โซโบลอฟ 

   First and second order partial differential equations. Elliptic, hyperbolic and 
parabolic equations. Existence and uniqueness of solutions. Maximum principles and 
energy methods. Methods of solving partial differential equations on bounded and 
unbounded domains. Weak solutions. Sobolev spaces. 
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511 571 การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
   กรอบแนวคิดเชิงคณิตศาสตร์ในการสร้างแบบจ าลอง  ปัญหาในการฝึกปฏิบัติเลือกจาก 

ประสบการณ์ในวิทยาการหลายสาขา การน าการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ไปปฏิบัติด้วยเครื่องมือเชิงคณิตศาสตร์ การประเมินแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์กับข้อมูลจริง 

   Mathematical concept in modeling framework. Practical problems chosen from 
common experiences encompassing many academic disciplines. Implementations of 
analytical and numerical analysis with the use of mathematical tools. Evaluation of 
mathematical model or real data. 

 
511 572 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis) 
   ความแม่นย าของการค านวณค่าประมาณ การประมาณค่าในช่วง การวิเคราะห์ระบบสมการ

เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การวิเคราะห์ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  

   Accuracy of approximations. Interpolations. Analysis of linear and nonlinear 
systems. Analysis of numerical differentiations and integrations. Analysis of numerical 
solutions of ordinary differential equations and partial differential equations. 

 
511 573 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาผกผัน 3(3-0-6) 
 (Mathematical Theory of Inverse Problems) 
   สมบัติหลักมูลของปัญหาผกผันแบบอิลล์โพส ทฤษฎีบทพ้ืนฐานส าหรับการสร้างและการ

วิเคราะห์วิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชัน ทฤษฎีทั่วไปของเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชัน วิธีเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันแบบดั้งเดิม  
การแยกค่าเอกฐานแบบตัดปลาย  วิธี เร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันของทิกโฮนอฟและแบบการท าซ้ า             
วิธีโพรเจกชัน 

   Fundamental properties of an ill-posed inverse problem. Basic theorems for 
the construction and analysis of regularization methods. General theory of 
regularization. Classical regularization methods. Truncated singular value 
decomposition. Tikhonov and iterative regularization methods. Projection methods. 
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511 574 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Partial Differential Equations) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   แนวคิดพ้ืนฐานของเทคนิคเชิงคณิตศาสตร์ส าหรับปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบในสมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อย เทคนิคการดีสครีสไทซ์ของผลต่างอันตะและสมาชิกจ ากัดส าหรับปัญหาเชิงพาราโบลา 
ปัญหาเชิงไฮเพอร์โบลาและปัญหาเชิงวงรี วิธีโดยตรงและการท าซ้ าส าหรับปัญหาดีสครีส กรณีศึกษา  
  Basic concept of mathematical techniques for initial and boundary value 
problems in partial differential equations. Finite difference and finite element 
discretization techniques for parabolic, hyperbolic and elliptic problems. Direct and 
iterative methods for discrete problems. Case studies. 

 
511 575 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Mathematics) 
   อัตราดอกเบี้ย มูลค่าเงินตามเวลา หุ้นและพันธบัตร หลกัทรัพย์อ่ืน ๆ ตัวแบบตลาดการเงิน

อย่างง่าย ทรัพย์สินที่ไม่มีความเสี่ยง ทรัพย์สินเสี่ยง ตัวแบบการตลาดแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง การจัดการ
พอร์ตการลงทุน ตราสารอนุพันธ์ การประยุกต์ 

   Interest rates. Time value of money. Stocks and bonds. Other securities. Simple 
financial market models. Risk-free assets. Risky assets. Discrete time market models. 
Portfolio management. Derivatives. Applications. 

 
511 576 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 (Probability Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ปริภูมิความน่าจะเป็น ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความเป็นอิสระของตัว

แปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจง ค่าคาดหมาย ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การลู่เข้า
ของตัวแปรสุ่ม กฎของเลขจ านวนมากแบบอ่อนและแบบเข้ม ทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลาง 

   Probability space. Axiomatic theory of probability. Random variables. 
Independence of random variables. Distribution functions. Expectations. Moment 
generating functions. Characteristic functions. Convergence of random variables. Weak and 
strong laws of large numbers. Central limit theorem. 
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511 577 กระบวนการสโตแคสติก 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหวังแบบมีเงื่อนไข มาร์ติงเกล ลูกโซ่

มาร์คอฟ กระบวนการปัวซง ทฤษฎีรีนีวอล แนวเดินเชิงสุ่ม การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน การประยุกต์ของ
กระบวนการสโตแคสติก  

   Random variables and probability distribution functions. Conditional Expectation. 
Martingales. Markov chains. Poisson processes. Renewal theory. Random walks.  Brownian 
motion. Applications of stochastic process.  

 
511 581  เทคนิคมัลติกริดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
  (Multigrid Techniques for Differential Equations) 
   วิธีผลต่างอันตะส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  วิธีท าซ้ าแบบ

พ้ืนฐานส าหรับสมการผลต่างอันตะ แนวคิดพ้ืนฐานและทฤษฎีของวิธีมัลติกริด วิธีมัลติกริดแบบไม่เชิง
เส้น การประยุกต์ท่ีได้รับการคัดเลือก 

   Finite difference methods for ordinary and partial differential equations. Basic 
iterative methods for finite difference equations. Basic ideas and theory of multigrid 
methods. Nonlinear multigrid method. Selected applications. 

 
511 582 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับการลงทะเบียนภาพ 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Image Registration) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการลงทะเบียนภาพ  การสร้างแบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ของการ

ลงทะเบียนภาพ เมเชอร์ความคล้ายคลึง การลงทะเบียนภาพแบบใช้พารามิเตอร์ และแบบไม่ใช้
พารามิเตอร์ เทคนิคแปรผัน เทคนิคเร็กกิวลาร์ไรซ์เซชันส าหรับการลงทะเบียนภาพ วิธีการเชิงตัวเลข
ส าหรับการลงทะเบียนภาพแบบยืดหยุ่น แบบแพร่กระจาย และแบบเคอร์เวเจอร์  

   Basic concepts of image registration. Mathematical modeling of image 
registration. Similarity measures. Parametric and non-parametric image registration. 
Variational techniques. Regularization techniques for image registration. Numerical 
methods for elastic-based, diffusion-based and curvature-based image registration. 
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511 583  เทคนิคแปรผันและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยในการประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 
 (Variational Techniques and Partial Differential Equations in Image Processing) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการประมวลผลภาพเชิงคณิตศาสตร์ เทคนิคแปรผันส าหรับการประมวลผล

ภาพ ปริภูมิโซโบลอฟและปริภูมิของฟังก์ชันของการแปรผันแบบมีขอบเขต การน าสัญญาณรบกวนออก
จากภาพ การน าความเบลอออกจากภาพ การต่อเติมภาพ การแบ่งส่วนภาพ การค านวณการไหลเชิง
แสง การลงทะเบียนภาพ 

   Basic concepts of mathematical image processing. Variational techniques for 
image processing. Sobolev space and the space of functions of bounded variation. 
Image denoising. Image deblurring. Image inpainting. Image segmentation. Optical flow 
computation. Image registration. 

 
511 584  การหาค่าเหมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
 (Optimization) 
   แนวคิดพ้ืนฐานของการหาค่าเหมาะสมที่สุด วิธีค้นหาแบบหนึ่งมิติ วิธีอ้างอิงความชัน วิธีของ

นิวตัน วิธีทิศทางสังยุค วิธีควอไซนิวตัน ขั้นตอนวิธีค้นหาแบบวงกว้าง ทฤษฎีของการหาค่าเหมาะสม
ที่สุดแบบมีเงื่อนไข ขั้นตอนวิธีส าหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไข การประยุกต์ท่ีได้รับการ
คัดเลือก 

   Basic concepts of optimization. One-dimensional search methods. Gradient 
methods. Newton’s method. Conjugate direction methods. Quasi-Newton methods. 
Global search algorithms. Theory of constrained optimization. Algorithms for 
constrained optimizations. Selected applications. 

 
511 585 เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 (Computer Tools for Mathematics Students) 
 เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
   การสร้างเอกสารทางคณิตศาสตร์ แนวคิดและเทคนิคในการน าเสนอผลงาน เครื่องมือส าหรับ

แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   Mathematical document creation. Concepts and techniques of presentation. Tools 

for solving mathematical problems. 
 
511 591 การศึกษาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) 
 (Research Study in Mathematics) 
 เงื่อนไข : วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
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   จริยธรรมการวิจัย การจ าแนกสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฐานข้อมูลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์  การ
สืบค้น  น าเสนอและอภิปรายหัวข้อทางคณิตศาสตร์ 

   Research ethics. Mathematics subject classification. Research databases in 
mathematics. Search, presentation, and discussion of topics in mathematics. 

 
511 594 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Mathematics I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 

การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์  การน าเสนออย่างเป็นทางการ  
จริยธรรมและความถูกต้องของการอ้างอิงทางคณิตศาสตร์  

Study and discussion on topics of interest in mathematics. Formal presentations. 
Ethics and accuracy of mathematical citations.” 

 
511 595 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
 (Seminar in Mathematics II) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ วิชานี้วัดผลเป็น S หรือ U 
   การศึกษาและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์  การเขียนรายงานและการน าเสนอ

อย่างเป็นทางการ  จริยธรรมและความถูกต้องของการอ้างอิงทางคณิตศาสตร์  
   Study and discussion on topics of interest in mathematics. Report writing and 

formal presentations. Ethics and accuracy of mathematical citations. 
 
511 691 วิทยานิพนธ์                                                                       (มีค่าเทียบเท่า) 12 หน่วยกิต 
  (Thesis) 
   วิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์โดยอยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
   Research topics in mathematics under the supervision of thesis advisor(s). 
 
511 701 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics I) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
   Selected topics in mathematics relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
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511 702 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Mathematics II) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
   Selected topics in mathematics relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
  
511 711 เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิต  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Algebra) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางพีชคณิตที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
   Selected topics in algebra relevant and complementary to research and topics of 

current interest. 
 
511 712 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัส 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Coding Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีรหัสที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in coding theory relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
 
511 721 เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Analysis) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางการวิเคราะห์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in analysis relevant and complementary to research and topics of 

current interest. 
 
511 731 เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Geometry) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
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   เรื่องคัดเฉพาะทางเรขาคณิตที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ
ในปัจจุบัน 

   Selected topics in geometry relevant and complementary to research and topics 
of current interest. 

 
511 741 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Number Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีจ านวนที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in number theory relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
 
511 751 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Combinatorics) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์เชิงการจัดที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ใน

ความสนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in combinatorics relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
 
511 752 เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Graph Theory) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางทฤษฎีกราฟที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความสนใจ

ในปัจจุบัน 
   Selected topics in graph theory relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
 
511 761 เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Differential Equations) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางสมการเชิงอนุพันธ์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
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   Selected topics in differential equations relevant and complementary to research 
and topics of current interest. 

 
511 771 เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Applied Mathematics) 
  เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ใน

ความสนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in applied mathematics relevant and complementary to research 

and topics of current interest. 
 
511 781 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนา  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Computational Science) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการคณนาที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อที่อยู่ใน

ความสนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in computational science relevant and complementary to 

research and topics of current interest. 
 
511 782 เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุด  3(3-0-6) 
 (Selected Topics in Optimization) 
 เงื่อนไข : โดยความยินยอมของภาควิชาคณิตศาสตร์ 
   เรื่องคัดเฉพาะทางการหาค่าเหมาะที่สุดที่สอดคล้องและเสริมกับการท าวิจัย และหัวข้อท่ีอยู่ในความ

สนใจในปัจจุบัน 
   Selected topics in optimization relevant and complementary to research and 

topics of current interest. 
 
 

 


