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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ Master of Science in Applied Mathematics and Innovation in  

   Mathematics Teaching 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์) 

ชื่อย่อ (ไทย)  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Master of Science (Applied Mathematics and Innovation in  

   Mathematics Teaching) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) M.Sc. (Applied Mathematics and Innovation in Mathematics  

   Teaching) 

3. วิชาเอก  ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต 

แผน ข   36 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ป ี

แผน ก แบบ ก 1  36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  36 หน่วยกิต 

แผน ข     36 หน่วยกิต 

 5.2 ภาษาท่ีใช้   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 5.3 การรับเข้าศึกษา  รับนักศกึษาไทยหรือนักศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

  ไม่มี 

 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

5  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563   

      (เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2563) 

5  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตร

ปรับปรุง  

พ.ศ. 2558   

  5  เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553   

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          ในคราวประชุมครั้งที่ ....12 (3/2563)...เมื่อวันที่...13.... เดือน.....มีนาคม....... พ.ศ..2563... 

 5 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ  

  ในคราวประชุมครั้งที่ ....4/4 (4/2563)...เมื่อวันที่...16... เดือน.....พฤษภาคม...... พ.ศ..2563..... 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

~ อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา  

~ นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

~ ต าแหน่งงานต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการธนาคาร 

9. ชื่อและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สาขาที่จบ 
1. นายอารยีุทธ สมาแอ รอง 

ศาสตราจารย์ 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) ม.มหิดล, 2549 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2540 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, 
2538 

2. นายอาทิตย์ อินทรสิทธิ์ รอง 
ศาสตราจารย์ 

วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2553
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2548 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2545 

3. นายอนิรุทธ ผลอ่อน รอง 
ศาสตราจารย์ 

Ph.D.(Pure Mathematics), Oregon State University, 
U.S.A., 2553 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์การจัดการเรียนรู้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 

 กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ของประเทศไทยเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ไว้ว่า 

"ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง " 

นั้นเพ่ือยกให้ประเทศไทยก้าวพ้นปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ 3 ประการ ได้แก่ ประเทศรายได้ปานกลาง ความ

เหลื่อมล้ า และความไม่สมดุล  ประเทศไทย 4.0 จึงเกิดขึ้นเป็นโมเดลในการพัฒนาประเทศภายใต้หลักการของ 

"Valued-based Economy"  การศึกษาไทย 4.0 เป็นการถอดแนวคิดจากพัฒนาประเทศไทย 4.0 ซึ่งมีแนวคิด

ในการจัดการการเรียนรู้ที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณลักษณะตามแนว 3 ประการ ได้แก่ การศึกษาเชิง

สร้างสรรค์และผลิตภาพ การพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพเพ่ือสร้างนวัตกรรม และการศึกษาเพ่ือสนองต่อ

อุตสาหกรรมยุค 4.0 

 คณิตศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศและยัง

เป็นพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ปัญหา การท าแผน การก าหนดเป้าหมาย และทิศทางของการพัฒนาประเทศ การ

วิจัยทางคณิตศาสตร์เป็นรากฐานในการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การพัฒนา

ประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมี

พลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง 

หลักสูตรมีส่วนช่วยเอ้ืออ านวยในการน าเครื่องมือทางคณิตศาสตร์การค านวณและเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนใน

การพัฒนาคุณภาพคนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนการพ่ึงพาตนเองอันเป็น

ผลมาจากการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ เช่น คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางการแพทย์ คณิตศาสตร์

ประยุกต์ทางการเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ทางการเกษตรและการประมง คณิตศาสตร์ประยุกต์ทาง

อุตุนิยมวิทยาเพ่ือการพยากรณ์และการเตือนภัย ฯลฯ 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ถึง 2564 อยู่ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ให้

ความส าคัญในหลักการ "ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา" และมีวิสัยทัศน์ "มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่

คุณธรรม มีคุณภาพที่ดี มีความสุขในสังคม" โดยก าหนดยุทธศาสตร์และวางเป้าหมายที่สามารถตอบสนองการ

พัฒนาในด้านต่าง ๆ ไว้หลายประการ ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญประการแรกคือการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียน

การสอน การวัดและประเมินผล ที่มุ่งหวังให้คนไทยมีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการ

พัฒนาประเทศในอนาคต 
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หลักสูตรมหาบัณฑิตฯ ได้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และทักษะทาง

คณิตศาสตร์ในการประยุกต์แก้ปัญหา ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้นักศึกษาตามวิสัยทัศน์

ของการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 

12.2 การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรต้องค าถึงถึงพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย การศึกษาไทยยุค 4.0 และกลุ่ม

ผู้เรียนในท้องถิ่นท่ีเป็นเป้าหมายหลักของหลักสูตร ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 การพัฒนาหลักสูตรต้องเป็นไปตามพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในด้านการผลิตบัณฑิต

ที่มีคุณภาพระดับสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม และพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในด้านการผลิต

บัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 

สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 

การศึกษาไทยยุค 4.0 ต้องจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งให้จัดการเรียนการ

สอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนา

นวัตกรรมต่าง ๆ มาตอบสนองความต้องการของสังคม การพัฒนาหลักสูตรจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้าง แผนการ

ศึกษา กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลที่มุ่งให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อ

การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต  อีกท้ังต้องค านึงถึงคุณภาพและสามารถตอบโจทย์ในบริบทที่

แตกต่างได ้

ในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามเป้าหมายของ

ยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอน

คณิตศาสตร์ได้ถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดยค านึงถึงความต้องการของทุกภาคส่วนและก าหนดให้ผลลัพธ์หลักเพ่ือ

เสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ทั้งในแง่ของการท าวิจัยทางคณิตศาสตร์

ประยุกต์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือให้บัณฑิตได้บรรลุถึงสมรรถนะดังกล่าว หลักสูตร

มหาบัณฑิตฯ ได้พัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ในหลักสูตรฯ จะมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกโดยเฉพาะ

การเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตและมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์

จากการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้จะต้องมีการพัฒนาอาจารย์ กระบวนการประเมินผล และสื่อการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนสู่ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ 

12.3 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

การศึกษาไทย 4.0 มีจุดมุ่งหมายส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้เป็นก าลังของประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ด้วยนวัตกรรม  มหาวิทยาลัยจ าต้องพัฒนาผู้เรียนในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง 

อีกทั้งมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณภาพที่ดี มีความสุขในสังคม ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติพร้อมไปกับพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเลิศทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์จะสามารถผลิต
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บัณฑิตศึกษาที่มีทักษะและความสามารถในการใช้คณิตศาสตร์ประยุกต์เข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท า

วิจัยเชิงบูรณาการคณิตศาสตร์เข้ากับศาสตร์อ่ืน ๆ สร้างนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ และสามารถต่อยอด

สร้างนวัตกรรม ตลอดจนสามารถถ่ายทอดนวัตกรรมจากงานวิจัยทีน่ าสู่ชุมชน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลักดันให้พัฒนาหลักสูตรตามหลักการการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์ 

(Outcomes-based education) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้และความสามารถที่ มีลักษณะเฉพาะตาม

คุณลักษณะและผลการเรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้ การพัฒนาหลักสูตรต้องวางแผนและออกแบบให้เป็นไปตาม

แนวทางการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์บนหลักการของการศึกษา 4.0 ในด้านคุณภาพและด้านการตอบโจทย์บริบทที่

เปลี่ยนแปลง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 

จัดการเรียนการสอนที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จึงเป็น

ช่องทางที่เปิดโอกาสให้บุคลากรในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์ในระดับสูงขึ้น 

เพ่ิมคุณวุฒิให้รองรับการพัฒนาประเทศในยุคการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิตฯ ได้ออกแบบแผนการศึกษา แผน ข และโมดูลในการเสริมสร้างสมถรรนะทั้งทางคณิตศาสตร์

ประยุกต์และการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพ่ือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่บุคลากรทางการศึกษา

ในจังหวัดชายแดนใต้สามารถศึกษาต่อได้โดยไม่ต้องลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

  ไม่มี 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 

  ไม่มี 

 13.3 การบริหารจัดการ         

  ไม่มี 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 1.1. ปรัชญา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์

มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถบูรณา

การคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้และปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม สามารถสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 1.2. ความส าคัญ 

คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการศึกษาในเกือบทุกสาขาวิชา และเป็นวิชาที่ช่วยท าให้ผู้ที่ศึกษามี

ความคิดอย่างเป็นระบบ มีหลักในการคิดและการหาเหตุผลอย่างมีตรรกะ สามารถคิดแบบวิเคราะห์และ

สังเคราะห์ คณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี นาโนเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และอ่ืน  ๆ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาวิชาการทางด้าน

สาขาวิชาดังกล่าวให้เจริญก้าวหน้ามากขึ้น คณิตศาสตร์เป็นทักษะหรือเครื่องมือที่ส าคัญในการท าวิจัย ซึ่งจะ

สามารถสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยที่บูรณาการคณิตศาสตร์กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นวัตกรรมการสอนวิชา

คณิตศาสตร์จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 1.3. วัตถุประสงค์ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์มี

วัตถุประสงค์เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์  

2) มีความสามารถในการท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับ

สาขาอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้นั้นได้ 

3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถ

แก้ปัญหาทางวิชาการได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และ

เข้าใจวิธีการน าความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  

4) มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และพร้อมที่จะรับใช้สังคม ทั้งภาครัฐและ

เอกชนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้ผู้อ่ืนมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม 

5) มีความสามารถในสร้างนวัตกรรมทั้งจากการวิจัยโดยมีคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นฐานหรือนวัตกรรม

เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนรู้ในคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านหลักสูตร 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

ด้านหลักสูตร 

1. จัดตั้ งคณะกรรมการพัฒนาและ

วิพากษ์หลักสูตรให้มีความทันสมัยและ

มีมาตรฐาน 

2. ป รับป รุ งหลั กสู ต รทุ ก  5 ปี และ

ประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายในทุกปีและภายนอก

อย่างน้อยทุก 5 ป ี

3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่

เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ 

4. ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร

และการเรียนการสอนโดยมหาบัณฑิตที่

ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้มหาบัณฑิต 

ด้านหลักสูตร 

1. หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ

มาตรฐานที่ก าหนด มีความ

ทันสมัยและมีการปรับปรุง

สม่ าเสมอ 

2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ภายในทุกปี 

3. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก 5 ปี 

4. ประเมินผลโดยมหาบัณฑิต

ผู้ส าเร็จการศึกษาและผู้ใช้

มหาบัณฑิตทุก 3 ปี 

5. มีรายละเอียดของหลักสูตร

ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง กับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. จัดท ารายงานผลการด าเนิน 

การของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนินการตามแบบ มคอ.5 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

7. จัดท ารายงานผลการด าเนิน 

การของหลักสูตรหลังสิ้นสุดปี

การศึกษา 

8. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ

สอนหรือการประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานในปีที่ผ่านมา 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ด้านคณาจารย์และบุคลากร 

1. พัฒนาบุคลากรด้านการ

เรียนการสอน 

ด้านหลักสูตร 

1. ปฐมนิเทศด้านการจัดการเรียนการ

สอนแก่อาจารย์ใหม่ 

2. มีการประเมินผลงานอาจารย์ 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัย 

4. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร

ใฝ่หาความรู้ความก้าวหน้าอย่าง

สม่ าเสมอ 

 

ด้านหลักสูตร 

1. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ

ปฐมนิเทศด้านการจัดการเรียน

การสอน 

2. ผลการประเมินการท างานของ

อาจารย์ 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 

4. การเข้าร่วมประชุมทาง

วิชาการหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน

และการท าวิจัย 

ด้านนักศึกษา 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning 

2. สนับสนุนให้นักศึกษาท า

วิจัยและตีพิมพ์งานวิจัย 

ด้านนักศึกษา 

1. จัดให้มีการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning เกือบทุกวิชา 

2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษา 

อังกฤษให้มากที่สุด 

3. ส่งเสริมให้มกีารตีพิมพ์ผลงานวิจัย

ของนักศึกษา 

ด้านนักศึกษา 

1. ผลการประเมินการเรียนการ

สอนรายวิชาโดยนักศึกษา  

2. การใช้ภาษาอังกฤษของ

นักศึกษาในการน าเสนอผลงาน

วิชาการ การเสนอความก้าวหน้า

ของวิทยานิพนธ์และการสอบ

ป้องกันวิทยานิพนธ์ 

3. จ านวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยของ

นักศึกษา 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก

ด้านการเรียนการสอน 

1. จัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์

แ ล ะ เค รื่ อ งอ าน ว ย ค ว าม

สะดวกในการเรียนการสอน 

ด้านนักศึกษา 

 

1. ส ารวจความต้องการใช้อุปกรณ์และ

เครื่องอ านวยความสะดวกในการเรียน

การสอนของอาจารย์และนักศึกษา 

ด้านนักศึกษา 

 

1. ความพึงพอใจในการใช้

อุปกรณ์และเครื่องอ านวยความ

สะดวกในการเรียนการสอนของ

อาจารย์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษาการด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วย

การศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน 

  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เมษายน 

  ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

 2.2 คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา 

  แผน ก แบบ ก 1 

1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์

ประยุกต ์หรือส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์

ประยุกต์โดยไดค้ะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 3.25 

2)  คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 แผน ก แบบ ก 2 

 1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขา

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต 

 2) คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 แผน ข 

 1)  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขา

ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ที่เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต 

 2)  คุณสมบัติอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

 1) นักศึกษาบางคนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ 

 2) นักศึกษาบางคนอาจจะสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่านตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 1) จัดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาปกติ 

 2) ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ผ่านภาษาอังกฤษ ต้องอบรมภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมหรืออาจจะศึกษาด้วย

ตนเองโดยใช้โปรแกรม Tell Me More ซึ่งเป็นโปรแกรมท่ีสนับสนุนโดย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

แผน 

การศึกษา 
จ านวนนักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา  

2563 2564 2565 2566 2567 

แผน ก 1 

ชั้นปทีี่ 1 2 2 2 2 2 

ชั้นปทีี่ 2 - 2 2 2 2 

รวม 2 4 4 4 4 

จ ำนวนที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ - 2 2 2 2 

แผน ก 2 

ชั้นปทีี่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปทีี่ 2 - 4 4 4 4 

รวม 4 8 8 8 8 

จ ำนวนที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ - 4 4 4 4 

แผน ข 

ชั้นปทีี่ 1 4 4 4 4 4 

ชั้นปทีี่ 2 - 4 4 4 4 

รวม 4 8 8 8 8 

จ ำนวนที่คำดว่ำจะส ำเร็จกำรศึกษำ - 4 4 4 4 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ค่าลงทะเบียน 520,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 520,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 1,040,000 
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 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 

ก. งบด าเนินการ 

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,360,000 3,561,000 3,775,296 4,001,813 4,241,922 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน(ไม่รวม 3) 300,000 350,000 350,000 400,000 400,000 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 3,660,000 3,911,000 4,125,296 4,401,813 4,641,922 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 0 300,000 0 300,000 0 

รวม (ข) - 300,000 - 300,000 - 

รวม (ก) + (ข) 3,660,000 4,211,000 4,125,296 4,701,813 4,641,922 

จ านวนนักศึกษา  10 20 20 20 20 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 366,000 210,550 206,264 235,090 232,096 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 

 หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

 (1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง  การผสมผสานการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกงาน สหกิจ

ศึกษา การท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น  โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวน

หน่วยกติในหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตร 

 (2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษา/การฝึกปฏิบัติตามท่ีสภาวิชาชีพก าหนด  โดยมีผู้ไปปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 0 ของจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

 (3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (Active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 
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 (4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ของรายวิชาในหลักสูตร 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

หลักสูตรปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผนคือ แผน ก และ แผน ข 

 

(1) แผน ก 

 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน ได้แก่ 

~ แผน ก แบบ ก 1 

 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์อย่างเดียวแต่ต้องผ่านรายวิชา

สัมมนา 1 และรายวิชาสัมมนา 2 อีกทั้งอาจก าหนดให้เรียนเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการ

อ่ืนเพ่ิมขึ้นได้โดยไม่นับหน่วยกิตโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์ 

~ แผน ก แบบ ก 2 

 จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ท าวิทยานิพนธ์และมีการเรียนรายวิชา 

 

(2) แผน ข 

 หลักสูตรปริญญาโท แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีมีการเรียนรายวิชาร่วมกับการท าสารนิพนธ์ 

 แผน ข มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หมวด แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ - 9 15 

หมวดวิชาเลือก - 9 15 

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 36 18 6 

รวมไม่น้อยกว่า 36 36 36 
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3.1.3 รายวิชา 

 3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 1 

ก. หมวดวิชาบังคับ       ไม่นับหน่วยกิต 

746-691 สัมมนา 1*       1(0-2-1) 

Seminar I 

746-692 สัมมนา 2*       1(0-2-1) 

Seminar II 

ข. วิทยานิพนธ์        36 หน่วยกิต 

746-698 วิทยานิพนธ์      36(0-108-0) 

Thesis 

 * ไม่นับหน่วยกิต 

 3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 

ก. หมวดวิชาบังคับ        9 หน่วยกิต 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1      3(3-0-6) 

Applied Analysis I 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

Numerical Analysis 

 746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 21   3(3-0-6) 

Applied Mathematics Learning in 21th Century 

746-691 สัมมนา 1*       1(0-2-1) 

Seminar I 

746-692 สัมมนา 2*       1(0-2-1) 

Seminar II 

 * ไม่นับหน่วยกิต 

 ข. หมวดวิชาเลือก       ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาตามความสนใจและความถนัดโดยได้รับความเห็นชอบจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าวิจัยและวิทยานิพนธ์โดยให้

เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
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1. กลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

746-512 การวิเคราะห์ประยุกต์ 2      3(3-0-6) 

Applied Analysis II 

746-513 การวิเคราะห์ฟังก์ชันและการประยุกต์    3(3-0-6) 

  Functional Analysis and Applications 

746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์      3(3-0-6) 

Differential Geometry  

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

746-521  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง     3(3-0-6) 

Advanced Differential Equations 

746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย      3(3-0-6) 

Partial Differential Equations  

746-523 ระบบพลศาสตร์       3(3-0-6) 

Dynamical System  

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงการค านวณและการหาค่าเหมาะสมที่สุด 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง     3(2-3-4) 

Advanced Numerical Analysis 

746-562 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์      3(2-3-4) 

Mathematical Models 

746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ      3(2-3-4) 

Finite Elements Methods 

746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด     3(2-3-4) 

Optimization Techniques 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางการเงิน 

 746-661 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน    3(3-0-6) 

  Stochastic Analysis for Finance 

 746-662 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน    3(3-0-6) 

   Mathematics for Financial Derivative 

 746-663 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน    3(2-3-4) 

   Numerical Analysis for Finance 
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 5. กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

746-571 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี     3(2-3-4) 

Data Structures and Algorithms 

746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(2-3-4) 

Design and Analysis of Algorithms 

746-573 โครงข่ายประสาทเทียม       3(2-3-4) 

Artificial Neural Networks 

746-574 การเรียนรู้ของเครื่อง      3(2-3-4) 

Machine Learning 

746-575  การท าเหมืองข้อมูล      3(2-3-4) 

Data Mining 

746-576 การค านวณเชิงขนาน      3(2-3-4) 

Parallel Computing 

746-577 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     3(2-3-4) 

Decision Support Systems  

 

6. กลุ่มวิชาอื่น ๆ 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์    3(3-0-6) 

  Selected Topics in Applied Mathematics 

 

ค. วิทยานิพนธ์         18 หน่วยกิต 

746-699 วิทยานิพนธ์       18(0-54-0) 

Thesis 

 

หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
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 3.1.3.3 แผน ข 

ก. หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1      3(3-0-6) 

Applied Analysis 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

Numerical Analysis 

746-581 วิทยาการค านวณ       3(2-3-4) 

Computational Science 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 21   3(2-3-4) 

Applied Mathematics Learning in 21th Century 

746-691 สัมมนา 1       1(0-2-1) 

Seminar I 

746-692 สัมมนา 2       1(0-2-1) 

Seminar II 

746-693 สัมมนา 3       1(0-2-1) 

Seminar III 

ข. หมวดวิชาเลือก        15 หน่วยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาตามความสนใจและความถนัดภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์

ที่ปรึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการท าสารนิพนธ์ โดยให้เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาเช่นเดียวกับหมวดวิชา

เลือกในแผน ก แบบ ก 2 หรือกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์พ่ือการศึกษา ดังนี้ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านการศึกษา * 

746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1     3(3-0-6) 

Applied Mathematics for Teacher 1 

746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2     3(3-0-6) 

Applied Mathematics for Teacher 2 

746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     

   Research Methodology in Applied Mathematics  3(2-3-4) 
* นักศึกษาแผน ก สามารถลงทะเบียนเรียนในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษาได้โดย

ไมส่ามารถนับเป็นหน่วยกิตในหมวดวิชาเลือกได้ 

ค. สารนิพนธ ์         6 หน่วยกิต 

746-697 สารนิพนธ์       6 (0-18-0) 

Minor thesis  
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หมายเหตุ นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษหรือลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 

 

3.1.3.4 โมดูล 

โมดูลที่ 1 

746-694 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู     6(5-3-10) 

Applied Mathematics for Teachers 

โมดูลที่ 2 

746-695 นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์    6(4-6-8) 

Innovative teaching in Applied Mathematics 

3.1.3.5 รหัสวิชา 

รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว โดยที่เลขแต่ละตัวมีความหมายดังนี้ 

 1. เลข 3 ตัวแรก เป็นรหัสประจ าสาขาวิชาแสดงถึงภาควิชาผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาใน 

รายวิชานั้น ๆ  746-*** คือ รายวิชาที่เปิดสอนโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 2. เลข 3 ตัวหลังมีความหมาย 

   เลขตัวที ่4 หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโท 

    (5) หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโท 

    (6) หมายถึงวิชาในระดับปริญญาโทขั้นสูง 

  เลขตัวที่ 5 หมายถึงรหัสกลุ่มวิชา 

    (1) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์วิเคราะห์ 

    (2) หมายถงึรายวิชาคณิตศาสตร์ด้านสมการเชิงเส้น 

    (3) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ด้านพีชคณิต 

    (4) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

    (5) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการหาค่าเหมาะสมที่สุด 

    (6) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์การเงิน 

    (7) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ 

    (8) หมายถึงรายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการศึกษา 

    (9) หมายถึงรายวิชาหัวข้อคัดสรร วิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

   เลขตัวที่ 6 หมายถึงล าดับรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา 

หน่วยกิต 

 w(x-y-z) มีความหมายของตัวเลขดังนี้ 

 ตัวเลขที่ w หมายถึงจ านวนหน่วยกิต 
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 ตัวเลขที่ x หมายถึงจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 

 ตัวเลขที่ y หมายถึงจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ 

 ตัวเลขที่ z หมายถึงจ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

  

3.1.4 แผนการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก 1 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา 

746-691 สัมมนา 1* 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต 

1 

6 

รายวิชา 

746-692 สัมมนา 2* 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต 

1 

10 

รวม 6 รวม 10 

* เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต 

10 

รายวิชา 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต 

10 

รวม 10 รวม 10 

 รวมตลอดหลักสูตร     36 หน่วยกิต 
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 แผน ก แบบ ก 2 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

วิชาเลือกจ านวน 1 วิชา 

หน่วยกิต 

3 

3 

3 

รายวิชา 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ใน

ศตวรรษท่ี 21 

746-691 สัมมนา 1* 

วิชาเลือกจ านวน 2 วิชา 

หน่วยกิต 

 

3 

1 

6 

รวม 9 รวม 9 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา 

746-692 สัมมนา 2* 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต 

1 

6 

รายวิชา 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

หน่วยกิต 

12 

รวม 6 รวม 12 

* เป็นรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต   รวมตลอดหลักสูตร     36 หน่วยกิต 
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แผน ข 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

วิชาเลือก 1 วิชา 

หน่วยกิต 

3 

3 

3 

 

รายวิชา 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ใน

ศตวรรษท่ี 21 

746-581 วิทยาการค านวณ 

746-691 สัมมนา 1 

วิชาเลือก 1 วิชา 

หน่วยกิต 

3 

3 

 

1 

3 

รวม 9 รวม 10 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รายวิชา 

746-692 สัมมนา 2 

วิชาเลือกจ านวน 3 วิชา 

หน่วยกิต 

1 

9 

รายวิชา 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

หน่วยกิต 

1 

6 

รวม 10 รวม 7 

        รวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

(1) รายวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1 (Applied Analysis I) 3(3-0-6) 

จ านวนจริง ส่วนขยายของจ านวนจริง ล าดับและอนุกรม ทอพอโลยีของจ านวนจริง ฟังก์ชันต่อเนื่อง 

ลิมิตของฟังก์ชัน การลู่เข้าอย่างสม่ าเสมอของฟังก์ชัน อนุกรมของฟังก์ชัน ปริภูมิอิงระยะทาง ความ

ถูกต้องของการประมาณ การมีอยู่ของการประมาณที่ดีที่สุด การประมาณโดยพหุนาม  อนุกรมเทเลอร์  

ฟังก์ชันเสมือนพหุนาม การประมาณสม่ าเสมอโดยฟังก์ชันเสมือนพหุนาม 

Real number, extended real number, sequence and series, topology of real number, 

continuous functions, limits of functions, Uniform Convergence of functions, series of 

functions, metric spaces, accuracy of approximations existence of best approximations, 

approximation by polynomials, Taylor series, splines, uniform approximation by splines. 

746-512 การวิเคราะห์ประยุกต์ 2 (Applied Analysis II) 3(3-0-6) 

จุดตรึงและหลักการหดตัว วิธีนิวตัน วงโคจรของระบบพลวัต จุดคาบ สมการเชิงปริพันธ์และการหด 

สมการเชิงอนุพันธ์และจุดตรึง อนุกรมฟูเรียร์และการประมาณค่า ความโค้งนูนและออปทิไมเซชัน 

Fixed points and the contraction principle, Newton’s method, orbits of a dynamical 

system, periodic points, integral equations and contractions, differential equations and 

fixed points, Fourier series and approximation, Convaxity and optimization 

746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ (Functional Analysis and Applications) 3(3-0-6) 

ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ทฤษฎีบทของฮาห์นบานาค ปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีการ

ส่งแบบเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวด าเนินการเชิงเส้น ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิ

บานาคและการประยุกต์ 

Normed spaces, Banach spaces, inner product spaces, Hahn-Banach theorem, Hilbert 

spaces, open mapping theorem, closed graph theorem, spectral theory of linear 

operators, fixed point theory in Banach spaces and applications 

746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ (Differential Geometry) 3(3-0-6) 

แคลคูลัสบนปริภูมิยูคลิด แคลคูลัสบนพื้นผิว เรขาคณิตของเส้นโค้งและพ้ืนผิวในสามมิติ เรขาคณิตของ

รีมันน์ พ้ืนผิวที่มีความโค้งคงที่ พ้ืนผิวเล็กสุด 

Calculus of Euclidean spaces, calculus of surfaces, geometry of curves and surfaces in 

three dimensional space, Riemannian geometry, surfaces with constant curvature, 

minimal surfaces 
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 (2) รายวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง (Advanced Differential Equations) 3(3-0-6) 

ปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความไม่อิสระ

อย่างต่อเนื่อง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์เสถียรภาพ ทฤษฎีบทการแกว่ง

กวัด การวิเคราะห์ระนาบเฟส วัฏจักรลิมิตและผลเฉลยเป็นคาบ ทฤษฎีบทไบเฟอร์เคชันของสมดุล 

พลศาสตร์ความอลวนเบื้องต้น 

Initial value problems for ordinary differential equations, existence and uniqueness, 

continuous dependence, linear and nonlinear differential equations, stability analysis, 

oscillation theory, phase-plane analysis, limit cycles and periodic solutions, 

bifurcation theory of equilibrium, introduction to chaotic dynamics 

746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย (Partial Differential Equations) 3(3-0-6) 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สอง 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น สมการลาปลาซ สมการความร้อน และสมการคลื่น 

Partial differential equations, second ordered partial differential equations, linear 

partial differential equations Laplace’s equation, heat equations and wave equations 

746-523 ระบบพลศาสตร์ (Dynamical System) 3(3-0-6) 

ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงอนุพันธ์ การปรับระบบเป็นระบบเชิงเส้น ภาวะเป็นคาบ  ความอลวนใน

ระบบสามมิติ ฟังก์ชันไลพูนอฟ วิธีท าซ้ าของระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นในหนึ่งมิติ พฤติกรรมเป็นคาบ

และความอลวน การปรับระบบเป็นระบบเชิงเส้นของแผนที่หนึ่งมิติและเสถียรภาพ การวิเคราะห์แผน

ที่เก่ียวกับตรรกวิทยา แผนภาพไบเฟอร์เคชัน 

Linear systems of differential equations, linearization, periodicity, chaos in three-

dimension systems, Lyapunov functions, iteration of one-dimension linear and 

nonlinear systems, periodic and chaotic behavior, linearization of one-dimension 

maps and stability, analysis of logistic map, bifurcation diagrams 
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(3) รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะที่สุด 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (Numerical Analysis) 3(3-0-6) 

 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการและระบบสมการ อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข 

ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

 Numerical analysis, numerical solutions of equations and system of equations,   

numerical derivatives and integrals, numerical solutions of ordinary differential  

equations 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง (Advanced Numerical Analysis) 

รายวิชาบังคับก่อน : 746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

3(2-3-4) 

 สมการผลต่างสืบเนื่อง ปัญหาค่าขอบเขต ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของสมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี พาราโบลิกและไฮเปอร์โบลิก การวิเคราะห์ภาวะเสถียรและการประมาณความ

คลาดเคลื่อน ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบเขต 

 Difference equations, boundary value problems, finite element methods, numerical 

analysis of elliptic, parabolic and hyperbolic partial differential equations, stability 

analysis and error estimation, numerical solutions of initial and boundary value 

problems 

746-543 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) 3(2-3-4) 

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เทคนิคการสร้างตัวแบบ ตัวอย่างจากวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์

สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์กายภาพ 

Mathematical models, modeling techniques, examples from biological, environmental 

and physical sciences 

746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ (Finite Elements Methods) 3(2-3-4) 

วิธีฟังก์ชันของกรีน แคลคูลัสของการผันแปร วิธีเรย์เลห์-ริท์ซ วิธีกาเลอร์กิน วิธีผลต่างสืบเนื่องและสมาชิก

อันตะ 

Green’s function method, calculus of variations, Rayleigh-Ritz method, Galerkin method, 

finite difference and finite element methods 

746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization Techniques) 3(2-3-4) 

แนวคิดการหาค่าเหมาะสมที่สุด การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับและมีเงื่อนไขบังคับ การ

โปรแกรมเรขาคณิต การโปรแกรมพลวัต การโปรแกรมไม่เชิงเส้น การจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์ของ

ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด 
Concepts of optimization, unconstrained and constrained optimization, geometric 
programming, dynamic programming, nonlinear programming, computer simulation of 
optimization problems 
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(4) รายวิชาคณิตศาสตร์การเงิน 

746-661 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน (Stochastic Analysis for Finance) 3(3-0-6) 

ทฤษฎีความน่าจะเป็นทั่วไป สารสนเทศและการมีเงื่อนไข การเคลื่อนที่แบบบราวน์ สโตแคสติก

แคลคูลัส 

General probability theory, information and conditioning, Brownian motion, stochastic 

calculus 

746-662 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน 

(Mathematics for Financial Derivative) 

3(3-0-6) 

 ตราสารอนุพันธ์การเงิน เมเชอร์ที่มีความเสี่ยงเป็นกลาง ทฤษฎีตัวแทนมาร์ทิงเกล ทฤษฎีหลักมูลการ

ก าหนดราคาสินทรัพย์ หุ้นที่มีการจ่ายผลตอบแทน การวิเคราะห์แบบแบล็ค-โชล 

Financial derivatives, risk-neutral measure, martingale representation theorem, 

fundamental theorem of asset pricing, dividend-paying stock, Black-Scholes analysis 

746-663 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน (Numerical Analysis for Finance) 3(2-3-4) 

หลักพ้ืนฐานของหลักการประเมินอนุพันธ์การเงินและหลักการมอนติคาร์โล การก่อก าเนิดจ านวนสุ่ม

และตัวแปรสุ่ม การก่อก าเนิดวิถีตัวอย่าง เทคนิคการลดทอนความแปรปรวน 

Foundation for pricing of financial derivative and Monte Carlo, generating random 

numbers and random variables, generating sample paths, variance reduction 

techniques 
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(5) รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ 

746-571 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) 3(2-3-4) 
การโปรแกรมแบบโครงสร้าง การโปรแกรมเชิงวัตถุ ขั้นตอนวิธีการเรียงล าดับและการค้นหา การ
ออกแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ความซับซ้อน โครงสร้างข้อมูล ได้แก่ ลิงก์ลิสต์ แสตก คิว ฮีป ทรี 
และกราฟ 
Structured programming, object-oriented programming, sorting and searching 
algorithms, algorithm design, complexity analysis, data structures including linked lists, 
stacks, queues, heaps, trees, and graphs 

746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี (Design and Analysis of Algorithms) 3(2-3-4) 
ขั้นตอนวิธีขั้นสูง ได้แก่ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับกราฟ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต และขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับ
เรขาคณิต เทคนิคการออกแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง 
Advanced algorithms including graph algorithms, arithmetic algorithms, and geometric 
algorithms, algorithm design techniques, algorithm analysis, advanced data structures 

746-573 การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) 3(2-3-4) 
การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีการสอน การเรียนรู้แบบไม่มีการสอน การเรียนรู้แบบกึ่งมีการ
สอน การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง การเรียนรู้โดยตัวอย่าง ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงค านวณ ขั้นตอนวิธีเชิง
วิวัฒน์ การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในปัญหาจริง 
Machine learning, supervised learning, unsupervised learning, semi-supervised 
learning, reinforcement learning, instance-based learning, computational learning 
theory, evolutionary algorithms, application of software packages for real problems 

746-574 โครงข่ายประสาทเทียม (Artificial Neural Networks) 3(2-3-4) 
แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการเรียนรู้แบบมีการสอน ได้แก่ 
เพอร์เซ็ปตรอนแบบหลายชั้น โครงข่ายประสาทเทียมส าหรับการเรียนรู้แบบไม่มีการสอน  ได้แก่ 
เครื่องจักรโบลทซ์แมน และแผนผังจัดระเบียบเองได้ การประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือใช้ในปัญหา
จริง 
Artificial neural network models, artificial neural network for supervised learning 
including multi-layer perceptron, artificial neural network for unsupervised learning 
including Boltzmann machines and self-organized mapping, application of software 
packages for real problems 

746-575 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(2-3-4) 
แนวคิดการท าเหมืองข้อมูล การประยุกต์วิธีการท าเหมืองข้อมูลกับงานประเภทต่าง ๆ วิธีวิทยาการท า
เหมืองข้อมูล ต้นไม้ตัดสินใจ การจ าแนก ความสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มตัวแบบทางสถิติ การจ าแนกแบบ
เบย์เซียน เค-จัดใกล้สุด 
Data mining concepts, data mining applications, data mining methodologies, decision 
trees, classification, association, and clustering statistical modeling, Bayesian 
classification, k-nearest neighbors 
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746-576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) 3(2-3-4) 
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการท าเหมืองข้อมูล และการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะสมและ
ทันสมัยที่เกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
Decision support systems for data mining and using appropriate software package for 
decision support systems 

746-577    การค านวณเชิงขนาน (Parallel Computing) 3(2-3-4) 
สถาปัตยกรรมต่าง ๆ ในการค านวณแบบขนาน ความจ าแบบใช้ร่วมกันหรือแบบกระจาย
สถาปัตยกรรมเอสไอเอ็มดีหรือเอ็มไอเอ็มดี เครือข่ายเชื่อมต่อ ความละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์
ชนิดดาต้าโฟลว์และอะเรย์ซิสโตลิก การประมวลผลแบบขนาน การท าท่อส่งและการขนาน ซอฟต์แวร์
ส าหรับคอมพิวเตอร์แบบขนาน 
Architectures in parallel computing, shared/distributed memory, SIMD/MIMD 
architecture, interconnection networks, granularity of the machines, data flow and 
systolic arrays computers, parallel processing, pipelining and parallelism, software for 
parallel computers 
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(6) รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านการศึกษา 

746-581 วิทยาการค านวณ (Computational Science) 3(3-0-6) 

การวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตรรก การเขียนขั้นตอนวิธี ชนิดของข้อมูลแบบพ้ืนฐาน นิพจน์ ค าสั่ง

เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม หลักการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนวิธี ค าสั่งในการเขียนโปรแกรม 

โครงสร้างแบบเลือก แบบวน โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ กระบวนการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 

Logical problem analysis and solving, algorithm, basic data type, expression, basic 

programming statements, Principle of computer programming and algorithms, 

programming statements, selection structure, loop; procedure and parameterm, 

problem solving using computer program 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 21 

(Mathematics Learning in 21th Century) 

3(2-3-4) 

การออกแบบชั้นเรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ตามหลักการการออกแบบย้อนกลับและการศึกษาเน้น

ผลลัพธ์ การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนออนไลน์ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์ 

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Design of Mathematical classroom based on backward design and outcomes-based 

education, Design and development of Instructional Media, Online classroom for 

Mathematics, Innovative teaching in applied mathematics 

746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1 (Applied Mathematics for Teacher 1) 3(3-0-6) 

คณิตศาสตร์เชิงลึกระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและการประยุกต์ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับการศึกษาไทย 4.0 

Advanced Mathematics for junior high school and its application, analyzation and 

developing of mathematics curriculum for Thai education 4.0 

746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2 (Applied Mathematics for Teacher 2) 3(3-0-6) 

คณิตศาสตร์เชิงลึกระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการประยุกต์ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตร

คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับการศึกษาไทย 4.0 

Advanced Mathematics for senior high school and its application, analyzation and 

developing of mathematics curriculum for senior high school for Thai education 4.0 

746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(Research methodology in Applied mathematics) 

3(2-3-4) 

ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการวิจัยชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การออกแบบ การวางแผน 

การวิเคราะห ์และการสรุปผลการวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 
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Research methodology in applied mathematics for Mathematical classroom, research 

design, research plan and research summary in Mathematical classroom 

(7) รายวิชาหัวข้อคัดสรร วิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ (Selected Topics in Applied Mathematics)  3(3-0-6) 

หัวข้อที่น่าสนใจหรืออาจน าไปสู่การท าวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Interesting or useful topics for research in Applied Mathematics 

746-691 สัมมนา 1 (Seminar I) 1(0-2-1) 
การอภิปรายและการน าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
Discussion and presentation of current research in Applied Mathematics 

746-692 สัมมนา 2 (Seminar II) 1(0-2-1) 
การอภิปรายและการน าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในหัวข้อที่ต่อเนื่องหรือ
หัวข้อใหม่ที่แตกต่างในวิชาสัมมนา 1 
Discussion and presentation of applied mathematical research on continuous 
topics or new topics that are different from applied mathematics seminars 1 

746-693 สัมมนา 3 (Seminar III) 1(0-2-1) 
การอภิปรายและการน าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในหัวข้อที่ต่อเนื่องหรือ
หัวข้อใหม่ที่แตกต่างในวิชาสัมมนา 2 
Discussion and presentation of applied mathematical research on continuous 
topics or new topics that are different from applied mathematics seminars 2 

746-697 สารนิพนธ์ (Minor Thesis) 6(0-18-0) 
ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษาหรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่อันจะก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ 
Research study in the area of Applied Mathematics leading to new body of 
knowledge discovery or useful innovations under supervision of the minor thesis 
committee 

746-698 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 36(0-108-0) 
ส าหรับนักศึกษาแผน ก ที่ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์อันจะก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
For student in plan A that research study in the area of Applied Mathematics leading 
to new body of knowledge discovery under supervision of the thesis committee 

746-699 วิทยานิพนธ์ (Thesis)  18(0-54-0) 
ส าหรับนักศึกษาแผน ก ที่ศึกษาค้นคว้าและท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์อันจะก่อให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและการแนะน าของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
For student in plan B that research study in the area of Applied Mathematics leading 
to new body of knowledge discovery under supervision of the thesis committee 
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3.1.6 แนวทางการวิจัยของอาจารย์ในหลักสูตร 

3.1.6.1 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ (Fixed Point Theory and Applications) 

   รศ.ดร. อนิรุทธ  ผิวอ่อน 

   รศ.ดร. อารียุทธ  สมาแอ 

   ผศ.ดร. นิฟาตมะห์  มะกาเจ 

   ผศ.ดร. อารีนา ฮะซานี 

3.1.6.2 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ การจ าลองและการสร้างภาพเหมือน 

    (Mathematical Modelling, Simulation and Visualization) 

   ผศ.ดร. สมพร  ช่วยอารีย์ 

   อ.ดร. อนุรักษ์ บูสะมัญ 

   ผศ.ดร. ฤสา  แม็คแนล 

   อ.ดร. ภาขวัญ  ริยาพันธ์ 

   ผศ.ดร. กิตติยา  คงกระพันธ์ 

3.1.6.3 คณิตศาสตร์การเงิน (Mathematical Finance) 

   รศ.ดร. อาทิตย ์ อินทรสิทธิ์ 

   อ.ดร. รัตติกานต์  แซ่ลิ่ม 

3.1.6.4 ตัวแบบทางสถิติ (Statistical Model) 

   รศ.ดร. อภิรดี  แซ่ลิ่ม 

   ผศ.ดร. ฤสา  แม็คแนล 

   ผศ.ดร. ภัทราวรรณ  ทองค าชุม 

   ผศ.ดร. อัตชัย เอ้ืออนันตสันต์ 

3.1.6.5 การหาค่าเหมาะสมที่สุด (Optimization) 

   อ.ดร. สล้าง  มุสิกสุวรรณ 

3.1.6.6 การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

   อ.ดร. ทัดดาว  ปานสมบัต ิ

3.1.6.7 พีชคณิตสากล (Universal Algebra) 

   ผศ.ดร. เซาฟี  บูสะมัญ 

3.1.6.8 คณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics Education) 

   รศ.ดร. อารียุทธ  สมาแอ 

   รศ.ดร. อาทิตย ์ อินทรสิทธิ์ 

   ผศ.ดร. อารีนา ฮะซานี 
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3.2 ชื่อ-สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิ 

 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา ผลงาน 

1. นายอารียุทธ สมาแอ* รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ม.มหิดล, 2549 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2540 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ภาคผนวก 
ข-1 

2. นายอนิรุทธ ผลอ่อน* รอง
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Pure Mathematics), Oregon State University, 
U.S.A., 2553 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ภาคผนวก 
ข-1 

3. นายอาทิตย์ อินทรสิทธิ์* รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2553 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ภาคผนวก 
ข-1 

4. น.ส.นิฟาตมะห์ มะกาเจ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Dr.techn.(Engineering Science), Johannes Kepler 
University Linz, Austria, 2552 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2547 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2544 

ภาคผนวก 
ข-2 

5. นายสมพร ช่วยอารีย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Dr.rer.nat (Applied Mathematics), University of 
Heidelberg, Germany, 2552 
วท.ม.(วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ภาคผนวก 
ข-2 

6. น.ส.ภาขวัญ ริยาพันธ์ อาจารย์ Ph.D.(Applied Mathematics), University of Leeds, UK, 
2556 
M.Sc.(Applied Mathematics), Heriot-Watt University, 
UK, 2551 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร์, 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2546 

ภาคผนวก 
ข-2 

7. น.ส.อารีนา ฮะซานี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Applied Mathematics) 
University of Leeds, UK, 2015 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู) ม.เชียงใหม่, 
2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เชียงใหม่, 2552 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2549 

ภาคผนวก 
ข-2 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยป์ระจ า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา ผลงาน 

1. น.ส.รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2547
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.เทคโนโลยีสุรนารี, 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ภาคผนวก 

ข-2 

2. นายเซาฟ ีบูสะมัญ ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

Dr.rer.nat (Algebra), University of Potsdam, 
Germany, 2550 
วท.ม. (คณิตศาสตร์) ม.เชียงใหม่, 2541 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2538 

ภาคผนวก 

ข-2 

3. นายอนุรักษ์ บูสะมัญ อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา), 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), 2552 

ภาคผนวก 
ข-2 

3.2.3 อาจารยป์ระจ า (สาขาวิชาสถิติ) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา ผลงาน 

1. น.ส.อภิรดี แซ่ลิ่ม 
 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) ม.สงขลานครินทร์, 2552 
วท.ม. (ระบาดวิทยา) ม.สงขลานครินทร์, 2540 
วท.บ. (วาริชศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2535 

ภาคผนวก 
ข-2 

2. นางฤสา แม็คแนล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Statistics), Macquarie U., Australia, 2546 
M.APP.STATS., Macquarie U., Australia, 2542 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2539 

ภาคผนวก 
ข-2 

3. น.ส.ภัทราวรรณ ทองค าชุม 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Statistics), Macquarie U., Australia, 2546พบ.
ม. (สถิติประยุกต์) ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2534 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2527 

ภาคผนวก 
ข-2 

4. นายอัตชัย เอ้ือนันตสันต์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) ม.สงขลานครินทร์, 2555 
M.Eng.Sc (Electrical Engineering), University of 
New South Wales, Australia, 2543 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2538 

ภาคผนวก 
ข-2 

3.2.4 อาจารยป์ระจ า (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา ผลงาน 

1. นางกิตติยา คงกระพันธ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) ม.เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, 2553 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.สงขลานครินทร์, 2542 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร์, 2534 
 

ภาคผนวก 
ข-2 
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ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา ผลงาน 

2. น.ส.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Electronic Systems Engineering), University 
of Essex, UK, 2549 
M.Sc. (Computer and Information Networks), 
University of Essex, UK, 2544 
วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์), 2540 

ภาคผนวก 
ข-2 

3. นายสล้าง มุสิกสุวรรณ อาจารย์ Ph.D.(Computer Science), University of 
Nottingham, UK, 2556 
M.Sc.(Software Engineering), University of 
Bradford, UK, 2545 
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2540 

ภาคผนวก 
ข-2 

4. น.ส.ทัดดาว ปานสมบัต ิ อาจารย์ Ph.D (Computer Science), North Carolina State 
University, USA 2554 
M.S. (Computer Science), Washington University, 
USA, 2546 
B.S. (Computer Science), Washington University, 
USA, 2544 

ภาคผนวก 
ข-2 

5. น.ส.จารุณี แซ่หล ี อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2556 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2549 

วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) ม.สงขลานครินทร์, 2545 

ภาคผนวก 
ข-2 

 

3.2.5 อาจารย์พิเศษ 

มีการเชิญอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจากภาควิชาต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และ

จากสถาบันชั้นน าภายในประเทศที่มีประสบการณ์ในการสอนและการท าวิจัยเข้าร่วมสอนเป็นกรรมการที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 

ไม่มี 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีเพ่ือเป็น

เครื่องมือในการท าวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ นักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ทุก

ภาคการศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่เริ่มลงทะเบียนวิชาวิทยานิพนธ์ ต้องมีการเผยแพร่ผลงานในลักษณะของการ

ประชุมวิชาการ และ/หรือการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

ศึกษาวิจัยด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ในหัวข้อที่น่าสนใจ โดยน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการ

แก้ปัญหาและพัฒนางานวิจัยต่อจากความรู้เดิมได้   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 1) นักศึกษาสามารถจัดการปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการตามหลักการเหตุผลและ

ค่านิยมอันดีงาม เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 

 2) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถ

ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ ได้ 

 3) สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแสวงหาความรู้ การวิเคราะห์

ประเด็นและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ 

 4) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ให้เกิด

ประโยชน์ สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูล สามารถออกแบบ วางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยที่

ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ 

5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถปรับปรุงตนเอง รับฟัง ยอมรับ

ความคิดเห็นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

6) สามารถแก้ไขปัญหาทางวิชาการไดด้้วยตนเอง สามารถประเมินตนเอง รวมทั้งปรับปรุงตนเองในการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพได้ 

7) มีความสามารถในการเลือกและการใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม สามารถน าเทคนิคทางสถิติ

หรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

8) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร และภาษาในการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม และสามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรู้จากแหล่งสารสนเทศทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

5.3 ช่วงเวลา 

แผน ก แบบ ก 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 1 และ 2 

แผน ก แบบ ก 2 ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 

แผน ข แบบ ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 1 จ านวน 36 หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 จ านวน 18 หน่วยกิต 

แผน ข จ านวน 16 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เริ่มด้วยการเลือกหัวข้อเรื่อง

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ การแนะน าแหล่งข้อมูล มีการก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 

การเตรียมอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการค้นคว้าท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยมีการจัดท าบันทึกการให้

ค าปรึกษาและน าเสนอความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เป็นระยะตามความเหมาะสม 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลวิทยานิพนธ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) ประเมินเค้าโครงวิทยานิพนธ์โดยการจัดสอบน าเสนอที่มีกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า  3 คน ซึ่ง

แต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2) ประเมินจากการรายงานความก้าวหน้าจัดน าเสนอที่มีกรรมการซึ่งแต่งตั้งจากภาควิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยการจัดสอบน าเสนอท่ีมีกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 3 คน โดยมี

กรรมการภายนอกจากการแต่งตั้งของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างน้อย 1 คน  

4) การประเมินผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ก าหนดดังนี้ 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับ

การตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติอย่างน้อย 1 เรื่อง 

หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งคณะกรรรมการประจ าคณะให้ความ

เห็นชอบ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 

การประเมินผลสารนิพนธ์ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

หลักสูตร แผน ข ผลงานสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือด าเนินการให้ผลงานได้รับการยอมรับให้

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งคณะกรรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหรือเสนอต่อที่

ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 

ด้านบุคลิกภาพ มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้า
สังคม การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ ดีและการวางตัวในการท างาน ในบาง
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 
PLO 7 

ด้ าน ภ าวะผู้ น าแ ล ะ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ
ต ล อ ด จ น มี วิ นั ย ใน
ตนเอง 

~ มีรายวิชาที่นักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอผลงาน 
สร้างภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
มีความรับผิดชอบ 
~ มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง 

PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 

 

จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบและผลกระทบต่อ
ตนเอง ต่อสังคม ในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการท าวิจัย 

PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 
PLO 7 

ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษร้อยละ 
80 

PLO 1 
PLO 2 

PLO 3.1 และ PLO 3.2 
PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 

เรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการฝึกฝนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้
และประสบการณ์ เพ่ิมเติมได้ด้วยตนเอง
ตลอดชีวิต 

PLO 1 
PLO 2 

PLO 3.1 และ PLO 3.2 
PLO 4 
PLO 5 
PLO 6 

ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคณิตศาสตร์เป็นทักษะส าคัญในการคิด
วิเคราะห์และสามารถสร้านนวัตกรรมทั้ง
ที่มาจากงานวิจัยที่มีคณิตศาสตร์เป็นฐาน
หรือนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ได้ 

PLO 1 
PLO 2 

PLO 3.1 และ PLO 3.2 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skill) 

ทักษะเฉพาะ 

(Specific 

Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่เข้มแข็ง
(Active citizen) 

PLO 1 วิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดได้  9 9   

PLO 2 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 

 9 9   

PLO 3.1 ด าเนินการวิจัยโดยใช้คณิตศาสตร์เพ่ือบูรณาการความรู้กับสาขา

อ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาที่สนใจศึกษา 

 9  9  

PLO 3.2 ด าเนินการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการสอนทางคณิตศาสตร์ให้

เหมาะสมกับระดับชั้นที่ก าหนดไว้ 

 9  9  

PLO 4 แสดงออกถึงทักษะในการน าเสนอให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟังแต่

ละกลุ่ม 

9    9 

PLO 5 แสดงถึงทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

เพ่ือแสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 

9    9 

PLO 6 แสดงทักษะที่พร้อมในการเป็นผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 9     

PLO 7 แสดงออกถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 9    9 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1. คุณธรรมจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาการหรือทางวิชาชีพในทุกสถานการณ์ตาม

หลักการเหตุผลและค่านิยมอันดีงามโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้ที่จะได้รับผลกระทบ 

(2) ริเริ่มในการยกปัญหาและชี้ให้เห็นถึงปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 

สนับสนุนให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการความขัดแย้งและปัญหาที่มี

ผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

(3) เป็นผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจในพหุวัฒนธรรม มี

จิตสาธารณะ และให้ยึดถือ “ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” เป็นที่ตั้ง 

2. ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(2) สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการท าวิจัยด้านต่าง ๆ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขา

อ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ได้ 

(3) เข้าใจวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้และผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้ใหม่ที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคต 

3. ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถใช้ความรู้ทางทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการ

แสวงหาความรู้ การวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญและพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย

วิธีการใหม ่ๆ 

(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งพิมพ์ทางวิชาการและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์

แก่ตนเองและส่วนรวม 

(3) สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

(4) สามารถออกแบบ วางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญเก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหมไ่ด้ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 

(2) สามารถปรับปรุงตนเอง รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

(3) เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ 

(4) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนระดับสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง สามารถตัดสินใจในการ

ด าเนินงานด้วยตนเอง และสามารถประเมินตนเอง รวมทั้งปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
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5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการเลือกและการใช้รูปแบบการน าเสนอที่เหมาะสม 

(2) สามารถน าเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ แปลความหมาย และเสนอแนวทาง

ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร และภาษาในการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ บุคคลและกลุ่มบุคคล 

(4) สามารถเข้าถึงและคัดเลือกความรู้จากแหล่งสารสนเทศท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

6. ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

ไม่มี 
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3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (บัณฑิตศึกษา) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หมายเหตุ กรณีท่ีหลักสูตร/สาขาวิชา มี มคอ.1 เทียบกับ มคอ.1 

   กรณีหลักสูตรไม่มี มคอ.1 ให้เทียบกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัยจัดท าให้ทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และการใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

PLO 1 วิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่
ก าหนดได้ 

   3           3 3 3 3 

PLO 2 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 

   3 3 3         3 3 3 3 

PLO 3.1 ด าเนินการวิจัยโดยใช้คณิตศาสตร์เพ่ือบูรณาการ
ความรู้กับสาขาอ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาที่สนใจศึกษา 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO 3.2 ด าเนินการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมการสอนทาง
คณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับระดับชั้นที่ก าหนดไว้ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO 4 แสดงออกถึงทักษะในการน าเสนอให้เหมาะสมกับ
บริบทของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO 5 แสดงถึงทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างให้เกียรติ 
ซึ่งกันและกัน เพื่อแสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

PLO 6 แสดงทักษะที่พร้อมในการเป็นผู้สอนในศตวรรษท่ี 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
PLO 7 แสดงออกถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 3 3 3    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 

 (แสดงความสอดคล้องระหว่าง ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การวัดและการประเมินผลโดยแสดงข้อมูลแยกในแต่ละ PLOs) 

    ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs) 

กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการประเมินผล 

PLO 1 วิเคราะห์ความถูกต้องของเนื้อหา
ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดได้ 
 

(1) สอนบรรยายให้เกิดความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(2) สอดแทรกในเนื้อหาหมวดวิชาบังคับ 

(1) ประเมินจากการเรียนรายวิชา สอบข้อเขียนโดยใช้
ข้อสอบที่เน้นการคิดและวิเคราะห์ 

(2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
PLO 2 ประยุกต์หลักการและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาที่
ก าหนดไว้ 
 

(1) สอนบรรยายพร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาและให้เรียนรู้
จากสถานการณ์จริงหรือจัดกิจกรรมในชั้นเรียน 

(2) จัดการเรียนรู้ที่ให้ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการท าวิจัยด้าน
ต่าง ๆ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ 
เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ 

(3) สอนสอดแทรกในหมวดรายวิชาเลือก 

(1) ประเมินจากการเรียนรายวิชา การสอบข้อเขียนและ
สอบปฏิบัติโดยใช้ข้อสอบที่เน้นการประยุกต์ 

(2) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 

PLO 3.1 ด าเนินการวิจัยโดยใช้
คณิตศาสตร์เพ่ือบูรณาการความรู้กับสาขา
อ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาที่สนใจศึกษา 
 

(1) จัดการเรียนรู้ให้สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

(2) จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ 

(3) จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการท าวิจัย สามารถออกแบบ 
วางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ได้ 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

(2) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้อ่านบทความวิชาการ/
วิจัยและค้นคว้าด้วยตนเอง น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
การท ารายงาน การท าวิทยานิพนธ์ 

 

PLO 3.2 ด าเนินการวิจัยในการสร้าง
นวัตกรรมการสอนทางคณิตศาสตร์ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นที่ก าหนดไว้ 
 

(1) จัดการเรียนรู้ให้สามารถสืบค้นและประเมินข้อมูลจากแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย 

(2) จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการวิเคราะห์เชิงวิพากษ์บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยเพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงความรู้ 

(3) จัดการเรียนรู้ให้เกิดทักษะการท าวิจัย สามารถออกแบบ 
วางแผนและด าเนินการโครงการวิจัยที่สร้างนวัตกรรม
เหมาะสมกับระดับขั้นที่ก าหนดได้ 

(1) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้นจากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

(2) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้อ่านบทความวิชาการ/
วิจัยและค้นคว้าด้วยตนเอง น าเสนองานหน้าชั้นเรียน 
การท ารายงาน การท าสารนิพนธ์ 

(3) มอบหมายงานให้นักศึกษาได้ออกแบบและสร้าง
นวัตกรรมการสอนตามระดับชั้นที่ก าหนดให้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการประเมินผล 

PLO 4 แสดงออกถึงทักษะในการน าเสนอ
ให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม 
 
 

(1) จัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงการเลือกรูปแบบของการน าเสนอ 
ให้ถูกต้องและเหมาะสม 

(2) จัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงความสามารถในการปรับเนื้อหาหรือ
เรื่องราวที่ก าลังพูดให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟังแต่ละกลุ่ม 

(3) จัดการเรียนรู้ที่ให้ออกแบบและพัฒนาสื่อทีช่่วยสนับสนุน
การน าเสนอใหเ้ข้าใจชัดเจนมากข้ึน 

(1) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์ที่ปรึกษา 

PLO 5 แสดงถึงทักษะในการท างานร่วมกับ
ผู้อื่นอย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพื่อ
แสวงหาหนทางในการแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 
 

(1) จัดการเรียนรู้ให้แสดงถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในฐานะ
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นทีม ที่แสดง
ถึงให้เกียรติซึ่งกันและกันและส่งเสริมการแสดงบทบาทของ
การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 

(3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงถึงการปรับปรุงตนเอง 
รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

(1) ประเมินผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินความสามารถในการท างานร่วมกับกลุ่มเพ่ือน

และทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
(3) ประเมินความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

PLO 6 แสดงทักษะที่พร้อมในการเป็น
ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 

(1) จัดการเรียนรู้ให้แสดงถึงการสร้างสรรค์กิจกรรรมการเรียน
การสอนที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่แสดงถึงการทักษะในการใช้
เทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนและการ
ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) จัดการเรียนรู้ให้แสดงถึงทักษะการวางแผนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้และ
สร้างสรรค์ชิ้นงานต่าง ๆ หรือประยุกต์ความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากในชั้นเรียน 

(1) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์ที่ปรึกษา 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการประเมินผล 

PLO 7 แสดงออกถึงจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

(1) จัดการเรียนรู้ให้แสดงถึงความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นผลงานตนและไม่ลอกเลียนผลงาน
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้อ่ืนรวมทั้งของ
ตนเอง 

(2) จัดการเรียนรู้ที่ให้แสดงหลักฐานของการค้นคว้าทีต่้อง
อ้างอิงถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ใน
ผลงานทางวิชาการของตนเอง 

(3) จัดการเรียนรู้ที่ให้ค านึงถึงผลประโยชน์ทางวิชาการโดย
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชน 

(4) จัดการเรียนรู้ที่แสดงถึงการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ในทาง
ที่ชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 

(1) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการน าเสนอ 
(2) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน 

และอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 หมายเหตุ ความหมายของผลลัพธ์ผู้เรียน  สามารถดูข้อมูลได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171 

   หัวข้อ   ความหมายของผลลัพธ์ผู้เรียน

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

 z ความรับผิดชอบหลัก { ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3.1 PLO 3.2 PLO4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

รายวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์         
746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1   3(3-0-6) z z z z { { z { 
746-512 การวิเคราะห์ประยุกต์ 2   3(3-0-6) z z z { { { z { 
746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์  3(3-0-6) z z z { { { z { 
746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) z z z { { { z { 
รายวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต         
746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขัน้สูง  3(3-0-6) z z z { { z { { 
746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   3(3-0-6) z z z { { z { { 
746-523 ระบบพลศาสตร์    3(3-0-6) z z z { { z { { 
รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะสมที่สุด         
746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข   3(3-0-6) z z z z { z { { 
746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง    3(2-3-4) z z z { { z { { 
746-543 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   3(2-3-4) z z z { { z { { 
746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ    3(2-3-4) z z z { { z { { 
746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด    3(2-3-4) z z z { { z { { 
รายวิชาคณิตศาสตร์การเงิน         
746-661 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน  3(3-0-6) z z z { { { z { 
746-662 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน 3(3-0-6) z z z { { { z { 
746-663 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน  3(2-3-4) z z z { { { z { 
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รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

PLO 1 PLO 2 PLO 3.1 PLO 3.2 PLO4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 

         
รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์         
746-571 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-3-4) z z z { { z { z 
746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(2-3-4) z z z { { z { z 
746-573 การเรียนรู้ของเครื่อง   3(2-3-4) z z z { { z { z 
746-574 โครงข่ายประสาทเทียม   3(2-3-4) z z z { { z { z 
746-575 การท าเหมืองข้อมูล    3(2-3-4) z z z { { z { z 
746-576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   3(2-3-4) z z z { { z { z 
746-577 การค านวณเชิงขนาน   3(2-3-4) z z z { { z { z 
รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านการศึกษา         
746-581 วิทยาการค านวณ    3(3-0-6) z z { z z z z z 
746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตรวรรษที่ 21 3(2-3-4) z z { z z z z z 
746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1  3(3-0-6) z z { z z z z z 
746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2  3(3-0-6) z z { z z z z z 
746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) z z { z z z z z 
รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์         
746-660 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) z z z z z z z z 
746-691 สัมมนา 1     1(0-2-1) z z z z z z z z 
746-692 สัมมนา 2     1(0-2-1) z z z z z z z z 
746-693 สัมมนา 3     1(0-2-1) z z z z z z z z 
746-697 สารนิพนธ์    6(0-18-0) z z z z z z z z 
746-698 วิทยานิพนธ์    36(0-108-0) z z z { z z { z 
746-699 วิทยานิพนธ์    18(0-54-0) z z z { z z { z 
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6. ความคาดหวังของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร 

ชั้นปีที่ รายละเอียด 

1 แผนการศึกษาแบบ ก 

~ นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยอาศัย คณิตศาสตร์วิเคราะห์ คณิตศาสตร์

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข คณิตศาสตร์ด้านสมการเชิงอนุพันธ์ และคณิตศาสตร์

ประยุกต์อ่ืน ๆ 

~ นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่

เหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหาจริงที่ได้รับมอบหมายหรือสนใจศึกษา 

แผนการศึกษาแบบ ข 

~ นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่

เหมาะสมเพ่ือแก้ปัญหาจริงที่ได้รับมอบหมายหรือสนใจศึกษา 

~ สามารถประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์เนื้อหาและทักษะเพ่ือจัดการเรียนการ

สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายได้ 

2 แผนการศึกษาแบบ ก 

~ นักศึกษาสามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ท่ีก่อให้เกิด

องค์ความรู้ และสามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน 

~ สามารถอภิปรายและน าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างมืออาชีพ 

~ สามารถท างานร่วมกันผู้อ่ืนในการระดมความคิดที่มีเหตุมีผลทางคณิตศาสตร์ และ

สามารถหาข้อสรุปจากการระดมความคิดเพ่ือหาวิธีในการแก้ปัญหาที่ศึกษา 

แผนการศึกษาแบบ ข 

~ นักศึกษาสามารถวางแผนและด าเนินงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือ

คณิตศาสตร์ศึกษา 

~ นักศึกษาสามารถสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์หรือนวัตกรรมใน

การจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้ 

~ สามารถอภิปรายและน าเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกตได้อย่างมืออาชีพ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

1) มีคณะกรรมการทวนสอบที่ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 ใน 4 คน 

2) คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑ์การคัดเลือกที่คณะกรรมการทวน

สอบก าหนด 

3) คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ รายงาน โครงงานและอ่ืน ๆ ที่นักศึกษา

ไดร้ับมอบหมาย 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ให้เป็นไปตำมข้อบังคับมหำวทิยำลัยสงขลำนครินทร์ว่ำด้วยกำรศึกษำชั้นบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2563 และเกณฑ์

มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 

 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้

 แผน ก 1 

 1) เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดทำ้ย โดยคณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ และต้องเปน็

ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำร้บฟังได ้และ 

 2) ส ำหรับวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวำรสำรระดบัชำติ หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เร่ือง หลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

 แผน ก2 

 1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่ 3.00 จำกระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ พรอ้มทั้งเสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย โดย

คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ ์และต้องเป็นระบบเปดิให้ผู้สนใจเข้ำร้บฟังได้ และ 

 2) ส ำหรับวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึง่ของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวำรสำรระดบัชำติ หรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำร

พิจำรณำวำรสำรทำงวชิำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร หรือน ำเสนอต่อที่ประชุมวชิำกำรโดย

บทควำมทีน่ ำเสนอฉบับสมบูรณ ์(Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพใ์นรำยงำนสบืเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร 

(Proceedings) ดังกลำ่ว 

 แผน ข 

 1) ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกวำ่ 3.00 จำกระบบ 4 

ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และสอบผำ่นกำรสอบประมวลควำมรู้ (Comprehensive Examination) ด้วย
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ข้อเขียนและ/หรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนัน้ พร้อมทั้งเสนอรำยงำนสำรนิพนธ์ และสอบผำ่นกำรสอบปำกเปล่ำ

ขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำรสอบสำรนิพนธ์ และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำร้บฟงัได้ และ 

 2) ส ำหรับรำยงำนสำรนพินธ์หรือสว่นหนึ่งของรำยงำนสำรนิพนธ์ตอ้งได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่

สืบค้นได ้

  

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถสอบถามจากอาจารย์ผู้สอนกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล เพื่อให้มีการแก้ไขถ้าเกิดความผิดพลาด 

2) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน และ

วิธีการประเมินผล 

3) จัดช่องทางรับค าร้องเรียนเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา ได้แก่ ภาควิชา คณะ และงานทะเบียน 

4) จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย

คณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

 2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม

ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 3) อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึงในด้านการจัดการเรียนการสอนและความรู้ที่ทันสมัย 

 4) อบรมอาจารย์ใหม่ให้มีความสามารถในการท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ความรู้เรื่อง

ทรัพย์สินทางปัญญาและ Plagiarism 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

 1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศหรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

 2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

 1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 

 2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาต่าง ๆ ที่สามารถน า

คณิตศาสตร์ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืนได้ 

 3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 4) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 

 5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 

 6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

1) กรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะดูแลการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 

2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  

3) มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาให้เป็นไปอย่างมคีุณภาพ 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการ

สอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและ

สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิม 

คณะมีความพร้อมด้านวัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่จะสนับสนุนการ เรียนการสอน ส าหรับหนังสือ ต ารา

วารสารวิชาการ รวมทั้งการสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ สามารถใช้บริการได้จากหอสมุดของมหาวิทยาลัย 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ประสานงานกับหอสมุดของมหาวิทยาลัย ในการจัดซื้อหนังสือ ต ารา วารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า ประกอบการเรียนการสอน โดยที่อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชามีส่วน

ร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ต ารา วารสารวิชาการ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายในรายวิชาที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน นักศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ต้องมีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอกในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนต้องร่วมกันปรับปรุงในการวางแผนจัดการเรียน การสอน

ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง

หลักสูตร หาแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
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 3.3 คณาจารย์ที่สอนบางเวลาและคณาจารย์พิเศษ 

การเชิญอาจารย์พิเศษ จะค านึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง 

จัดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมฟังการบรรยายของอาจารย์พิเศษ และมีการประเมินการสอนจากผู้เข้าร่วม

ฟังการบรรยาย 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัตเิฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

ควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดให้บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เข้ารับการฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนาในด้านภาระงานที่

รับผิดชอบในหลักสูตร 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆแก่นักศึกษา 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประเมินผล 

6. ความต้องการของตลาดแรงงานสังคมและหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 1) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

 2) มีการส ารวจการได้งานท าของมหาบัณฑิต 

 3) มีการส ารวจเพื่อประเมินความต้องการของตลาดงาน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 

1 

ปีท่ี 

2 

ปีท่ี 

3 

ปีท่ี 

4 

ปีท่ี 

5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแห่งชาติ  
X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 
X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 

ในมคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่าน

มา 
X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน

การสอน 
X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 
X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ 

/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตที่มีต่อมหาบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   X X X 

(13) ร้อยละของมหาบัณฑิตท่ีมีงานท าหรือศึกษาต่อภายในหนึ่งปี หลังจากท่ี

ส าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
  X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน าข้อ เสนอแนะจาก

อาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์  

2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียน

แต่ละรายวิชา  

3) การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน  

4) การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษาตามระบบ

ของมหาวิทยาลัย  

2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสูตร  

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเริ่มท าวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาว่านักศึกษามีความรู้

ความสามารถเพียงพอในการท าวิทยานิพนธ์ 

1) ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนที่จะท าวิทยานิพนธ์ 

2) การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียนและการจัดการเรียนการสอน 

3) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน  

4) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึง พอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้  

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (Key 

Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทุกรอบ 5 ป ี

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1) อาจารย์ผู้สอนน าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชา 

มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ซึ่ง

ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง

ส าหรับปีการศึกษาถัดไป  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ

อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ

ระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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ภาคผนวก ก-1 

ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ 

คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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  ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
Vision มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ
ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Vision คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เป็นคณะที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการผลิตบัณฑิตและวิจัย และเป็นที่พ่ึงของสังคมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Mission มหาวิทยาลัย 
x สร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 

เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
x สร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษท่ี 

21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัติ 
x พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นสังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 

โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ได้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Mission คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
x ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับสากลและมีคุณธรรม จริยธรรม 
x สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพ่ิมขึดความสามารถในการแข่งชันของประเทศ 
x บริการวิชาการท่ีสนับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศ 
x บริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
x สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียน 

9 9 9 9 9 9 9 9 

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
I-WiSe (Integrity, Wisdom, Social engagement) 
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
 

9 9 9 9 9 9 9 9 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
Stakeholder Need 1 : อาจารย์ในหลักสูตรประกอบด้วยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ทีมบริหารภาควิชา หัวหน้า
ภาควิชา ประธานหลักสูตร กรรมการบริหารหลักสูตร 
1. นักศึกษามีความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ศาสตร์ประยุกต์ในระดับปริญญาโท 
2. นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์ทั้งทางทฤษฎีและเชิงตัวเลขทางคณิตศาสตร์ได้ 
3. นักศึกษาสามารถศึกษาและค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ได้ 
4. นักศึกษาสามารถอภิปรายให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้ 
5. นักศึกษาสามารถน าเสนองานทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
6. นักศึกษาสามารถท าวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้ 
7. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษถึงแม้นักศึกษาไม่เป็นชาติต่างชาติ 

9 9 9 9 9  9  

Stakeholder Need 2 : ศิษย์เก่าที่ท างานจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง/ศิษย์ปัจจุบัน 
1. เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยที่ท า 
2. ท าวิจัยทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องที่สนใจศึกษาได้ 
3. สามารถน าเสนองานทางคณิตศาสตร์ได้ 
4. รายวิชาที่ไม่ยาก สามารถน าคณิตศาสตร์ไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง 

9 9 9 9 9    

Stakeholder Need 3 : นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต 
กลุ่มของหัวหน้างานของศิษย์เก่าท่ีก าลังท างานอยู่ เช่น หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี ฯลฯ 
1. สามารถสอนคณิตศาสตร์ได้ 

9   9 9  9  

Stakeholder Need 4 : ผู้บริหารโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 
1. รายวิชาที่สามารถใช้งานได้จริงในการท างานการสอนของตน เช่น วิชาแคลคูลัสของฟังก์ชัน วิชาเรขาคณิต และ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. สามารถท าวิจัยคณิตศาสตร์ศึกษาได้ วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์เป็นประโยชน์ต่อการท าวิจัยในชั้นเรียนของครู 
3. ครูสามารถสอนนักเรียนท าโครงงานได้ 
4. ควรจัดแผนการศึกษาที่สามารถเรียนนอกเวลาเป็นภาคสมทบได้ 
 
 
 

9 9  9 9  9  

http://science.ftu.ac.th/?p=2665
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO1 PLO2 PLO3.1 PLO3.2 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
Stakeholder Need 5 : กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดปัตตานีครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัด
ปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงจ านวนกว่า 50 คน (ส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม) 
1. ได้เรียนรายวิชาที่สามารถใช้งานได้จริง (เป็นประโยชน์ต่ออาชีพการสอนหนังสือ) ไม่ยาก 
2. ควรจัดแผนการศึกษาที่สามารถเรียนนอกเวลาเป็นภาคสมทบได้ 
3. ชื่อหลักสูตรที่สามารถน าไปปรับคุณวุฒิได้และขอทุนสนับสนุนจากระทรวงศึกษาธิการได้ 

9 9  9 9  9  

Stakeholder Need 6 : ภาคเอกชน 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขาใหญ่ 
1. พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่ใช้มากได้แก่ linear model และ simulation ระดับปริญญาตรีควรเน้นให้ท า computation 

ส่วนการวิเคราะห์ในระดับซับซ้อนให้จัดในระดับปริญญาโท 
2. ด้านคณิตศาสตร์การเงินระดับปริญญาตรีเน้นให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบและโครงสร้างของสินทรัพย์ พันธบัตร 

ฯลฯ ปริญญาโทควรเน้นหนักเรื่องของออปชันที่เป็นยูโรเปียนหรืออเมริกัน สวอป และ FX 

9 9 9      

ผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง บริษัทไบนารี กราฟิก จ ากัด 
1. หลักสูตรควรมีวิชาแกนปูพื้นฐานที่ดี และเสริมโครงงานให้นักศึกษาก็ยังคงเพียงพออยู่ ด้านคอมพิวเตอร์ เข้าใจ

ฐานข้อมูล โครงสร้างข้อมูลด้านคณิตศาสตร์ให้เน้นด้าน FinTech คณิตศาสตร์กับการเงินและด้านสถิติให้เน้นด้าน 
Big data วิเคราะห์กับพฤติกรรมผู้บริโภค 

2. ควรพัฒนาทักษะเพ่ิมเติมให้นักศึกษาถึงแม้ไม่มีรายวิชาปรากฏในทรานสคริป แต่ให้หลักสูตรจัดวิชาโครงงานที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้และท าโครงงานในหัวข้อที่ทันสมัยและตอบโจทย์ในปัจจุบันได้ตลอด 

3. ปรับตัวเข้ากับบริษัทได้ เข้าใจพหุวัฒธรรมได้และตรงเวลา 

9 9 9   9   

Stakeholder Need 7 : เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากลเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ
รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญ
กับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทั้งนี้ในระดับปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคมในขณะที่ระดับปริญญาเอกมุ่งให้
มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพ่ือสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม
และประเทศ 

9 9 9 9 9 9 9 9 
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ภาคผนวก ก-2 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ 

Knowledge/ Attitude / Skill 
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

PLO 1 วิเคราะห์ความ
ถูกต้องของเนื้อหาทาง
คณิตศาสตร์ที่ก าหนดได้ 

K1 อธิบายหลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้ 
K2 ค านวณหรือพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของปัญหาที่
ก าหนดได้ 
K3 สร้างทฤษฎีบทหรือกระบวนการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ได้ 

A1 ประเมินความถูกต้องและความเป็นเหตุ
เป็นผลของการให้เหตุผลตามหลักการ
คณิตศาสตร์ได้ 

S1 ให้เหตุผลตามหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
S2 แก้ไขปัญหาโดยหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

PLO 2 ประยุกต์หลักการ
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ที่ก าหนดไว้ 

K1 อธิบายหลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้ 
K2 ค านวณหรือพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของปัญหาที่
ก าหนดได้ 
K4 เลือกองค์ความรู้ ทฤษฎีบท กระบวนการค านวณที่
เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

A2 ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
ที่ได้จากการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
คณิตศาสตร์ 

S2 แก้ไขปัญหาโดยหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 

PLO 3.1 ด าเนินการวิจัย
โดยใช้คณิตศาสตร์เพ่ือ
บูรณาการความรู้กับสาขา
อ่ืน ๆ ในการแก้ปัญหาที่
สนใจศึกษา 

K1 อธิบายหลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้ 
K2 ค านวณหรือพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของปัญหาที่
ก าหนดได้ 
K3 สร้างทฤษฎีบทหรือกระบวนการค านวณทาง
คณิตศาสตร์ได้ 
K4 เลือกองค์ความรู้ ทฤษฎีบท กระบวนการค านวณที่
เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
K5 อธิบายหลักการและองค์ความรู้ของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

A1 ประเมินความถูกต้องและความเป็นเหตุ
เป็นผลของการให้เหตุผลตามหลักการ
คณิตศาสตร์ 
A2 ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
ที่ได้จากการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
คณิตศาสตร์ 
A3 ด าเนินการวิจัยและสร้างงานวิจัยได้ 

S1 ให้เหตุผลตามหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
S2 แก้ไขปัญหาโดยหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
S3 วางแผนและด าเนินการวิจัยได้ 

PLO 3.2 ด าเนินการวิจัยใน
การสร้างนวัตกรรมการสอน
ทางคณิตศาสตร์ให้
เหมาะสมกับระดับชั้นที่
ก าหนดไว้ 

K1 อธิบายหลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้ 
K2 ค านวณหรือพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของปัญหาที่
ก าหนดได้ 
K4 เลือกองค์ความรู้ ทฤษฎีบท กระบวนการค านวณที่
เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี

A1 ประเมินความถูกต้องและความเป็นเหตุ
เป็นผลของการให้เหตุผลตามหลักการ
คณิตศาสตร์ 
A2 ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
ที่ได้จากการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ

S4 เลือกใช้หลักการหรือทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ 
S5 เลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ดา้นคณิตศาสตร์ได้ 
S6 สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียน
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ประสิทธิภาพ 
K6 น ากรอบแนวคิดด้านการจัดการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ 
K7 ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ได้ 

คณิตศาสตร์ 
A4 ด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรมการ
สอนคณิตศาสตร์ได้ 

การสอนคณิตศาสตร์ได้ 

PLO 4 แสดงออกถึงทักษะ
ในการน าเสนอให้เหมาะสม
กับบริบทของผู้ฟังแต่ละ
กลุ่ม 

K1 อธิบายหลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้ 
K4 เลือกองค์ความรู้ ทฤษฎีบท กระบวนการค านวณที่
เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
K5 อธิบายหลักการและองค์ความรู้ของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
K8 วิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟังแต่ละ
กลุ่มได้ 

A1 ประเมินความถูกต้องและความเป็นเหตุ
เป็นผลของการให้เหตุผลตามหลักการ
คณิตศาสตร์ 
A2 ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
ที่ได้จากการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
คณิตศาสตร์ 
A5 กระตือรือร้นที่จะน าเสนองานอย่าง
สร้างสรรค์ 

S4 เลือกใช้หลักการหรือทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ 
S5 เลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ได้ 
S7 น าเสนอให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟัง
แต่ละกลุ่ม 

PLO 5 แสดงถึงทักษะใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างให้เกียรติ ซึ่งกันและ
กัน เพื่อแสวงหาหนทางใน
การแก้ปัญหาที่ก าหนดไว้ 

K1 อธิบายหลักการและทฤษฎีบททางคณิตศาสตร์ได้ 
K2 ค านวณหรือพิสูจน์เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ของปัญหาที่
ก าหนดได้ 
K4 เลือกองค์ความรู้ ทฤษฎีบท กระบวนการค านวณที่
เหมาะสมมาใช้แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
K5 อธิบายหลักการและองค์ความรู้ของสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้ 
K6 น ากรอบแนวคิดด้านการจัดการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ 
K7 ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ได้ 

A6 กระตือรือร้นที่จะให้ค าแนะน าและมี
ส่วนร่วมกับการแก้ปัญหา 
A7 เปิดใจรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
A8 ให้เกียรติกับผู้ร่วมงานอย่างเป็นกันเอง 

S1 ให้เหตุผลตามหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
S2 แก้ไขปัญหาโดยหลักการคณิตศาสตร์
ส าเร็จได้ด้วยตนเอง 
S3 วางแผนและด าเนินการวิจัยได้ 
S8 ระดมความคิดในการท างานแบบทีมได้ 

PLO 6 แสดงทักษะที่พร้อม
ในการเป็นผู้สอนในศตวรรษ

K6 น ากรอบแนวคิดด้านการจัดการศึกษาไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้ 

A1 ประเมินความถูกต้องและความเป็นเหตุ
เป็นผลของการให้เหตุผลตามหลักการ

S4 เลือกใช้หลักการหรือทฤษฎีการจัดการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ
หลักสูตร (PLOs) 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

ที่ 21 K7 ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ได้ 
K8 วิเคราะห์เนื้อหาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ฟังแต่ละ
กลุ่มได้ 

คณิตศาสตร์ 
A2 ประเมินความสมเหตุสมผลของผลลัพธ์
ที่ได้จากการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการ
คณิตศาสตร์ 
A7 เปิดใจรับค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
A9 มีความเป็นครู 

S5 เลือกใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
ด้านคณิตศาสตร์ได้ 
S9 จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับชั้น
เรียนได้ 

PLO 7 แสดงออกถึง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

K9 วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองได้ 
K10 อธิบายถึงผลกระทบทางวิชาการจากการละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนและสิทธิมนุษยชนได้ 

A10 มีความซื่อสัตย์ทางวิชาการ ไม่ลอก
เลียนผู้อ่ืนรวมทั้งของตนเอง 
 

S10 เขียนรายการอ้างอิงถึงบุคคลหรือ
แหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงาน
ทางวิชาการของตนเองตามหลักวิชาการได้
อย่างถูกต้อง 

 



 

 

63 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก-3 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ 

Knowledge/ Attitude / Skill 
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ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module  

(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์  
746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1    3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-512 การวิเคราะห์ประยุกต์ 2    3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์  3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
รายวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต  
746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขัน้สูง   3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-523 ระบบพลศาสตร์     3(3-
0-6) 

K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 

รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการหาค่าเหมาะสม
ที่สุด 

 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง    3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-543 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ     3(2-
3-4) 

K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 

746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด     3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A5 A6 A7 A8 S1 S7 
รายวิชาคณิตศาสตร์การเงิน  
746-661 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน  3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A2 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 
746-662 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน 3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A2 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 
746-663 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน  3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A2 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 
รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์  
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รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module  
(รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต) 

Knowledge/ Attitude / Skill 

746-571 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี   3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี  3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 K8 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
746-573 การเรียนรู้ของเครื่อง    3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
746-574 โครงข่ายประสาทเทียม    3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
746-575 การท าเหมืองข้อมูล    3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
746-576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ   3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
746-577 การค านวณเชิงขนาน    3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K5 A1 A2 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 S7 S8 
รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านการศึกษา  
746-581 วิทยาการค านวณ    3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K6 K7 A1 A2 S1 S2 S3 S4 S7 S9 
746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตรวรรษที่ 21 3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K6 K7 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S9 
746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1   3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K6 K7 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S9 
746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2   3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K6 K7 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S9 
746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(2-3-4) K1 K2 K3 K4 K6 K7 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S10 
รายวิชาหัวข้อคัดสรร สัมมนา และวิทยานิพนธ์  
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K8 K9 K10 A1 A2 A6 A7 A10 S1 S2 
746-691 สัมมนา 1     1(0-2-1) K1 K2 K3 K4 K5 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 S1 S2 S3 S7 S8 S10 
746-692 สัมมนา 2     1(0-2-1) K1 K2 K3 K4 K5 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 S1 S2 S3 S7 S8 S10 
746-693 สัมมนา 3     1(0-2-1) K1 K2 K3 K4 K5 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A10 S1 S2 S3 S7 S8 S10 
746-697 สารนิพนธ์     6(0-18-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 S1 S2 S3 S7 S9 S10 
746-698 วิทยานิพนธ์     36(0-108-0) K1 K2 K3 K4 K5 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 S1 S2 S3 S7 
746-699 วิทยานิพนธ์     18(0-54-0) K1 K2 K3 K4 K5 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A10 S1 S2 S3 S7 
Module 1  K1 K2 K3 K4 K5 K6 A1 A2 S1 S2 
746-694 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู   6(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
746-695 นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์   6(3-0-6) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A7 A8 A9 S1 S2 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
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ภาคผนวก  ก-4 

การแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบ

เชิงรุก (active learning) 
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แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
 จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร                                                                34  รายวิชา 

   จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                                34  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ  100 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                           0  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ      0 ของรายวิชาใน

หลักสูตร 

                              สรุปจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    34  รายวิชา 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)และการจัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด Social 
engage
ment 

ระบุร้อยละ  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อย

ละ 
         

รายวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์         

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1   3(3-0-6) - - 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-512 การวิเคราะห์ประยุกต์ 2   3(3-0-6) - - 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 

 3(3-0-6) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)และการจัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด Social 
engage
ment 

ระบุร้อยละ  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อย

ละ 
         

746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 
- - ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ

ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 
- 

รายวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต         

746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขัน้สูง  3(3-0-6) - - 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย   3(3-0-6) - - 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-523 ระบบพลศาสตร์   

 3(3-0-6) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการหา

ค่าเหมาะสมที่สุด 

        

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข   3(3-0-6) 30 30 - - - 40 100 - 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง   

 3(2-3-4) 
30 30 

- - - 40 100 - 

746-543 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์   3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 

746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ   30 30 - - - 40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)และการจัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด Social 
engage
ment 

ระบุร้อยละ  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อย

ละ 
         

 3(2-3-4) 

746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด    3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 

รายวิชาคณิตศาสตร์การเงิน         

746-661 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน 

 3(3-0-6) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-662 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน

 3(3-0-6) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-663 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน 

 3(2-3-4) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

รายวิชาคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์         

746-571 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี  3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 

746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

 3(2-3-4) 
30 30 

- - - 40 100 - 

746-573 การเรียนรู้ของเครื่อง   3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 

746-574 โครงข่ายประสาทเทียม   3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)และการจัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด Social 
engage
ment 

ระบุร้อยละ  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อย

ละ 
         

746-575 การท าเหมืองข้อมูล   

 3(2-3-4) 
30 30 

- - - 40 100 - 

746-576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  

 3(2-3-4) 
30 30 

- - - 40 100 - 

746-577 การค านวณเชิงขนาน   3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 

รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านการศึกษา         

746-581 วิทยาการค านวณ   

 3(3-0-6) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตรวรรษที่ 21

 3(2-3-4) 
30 30 

- - - 40 100 - 

746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1  3(3-0-6) - - 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2  3(3-0-6) - - 
ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) 30 30 - - - 40 100 - 

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์         
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)และการจัดการเรียนรู้แบบ

ทฤษฎี 

ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 
ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 

ร้อยละของการ
จัดการเรียนรู้
แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด Social 
engage
ment 

ระบุร้อยละ  
(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) ร้อย

ละ 
         

746-660 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 3(3-0-6) 
- - 

ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ
ในชั้นเรียน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน และให้การบ้าน 

70 - 30 100 - 

746-691 สัมมนา 1    

 1(0-2-1) 
- - 

นักศึกษาศึกษาค้นคว้าบทความ
วิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าแล้วน าเสนอสัมมนา 

10
0 - 0 100 - 

746-692 สัมมนา 2    

 1(0-2-1) 
- - 

นักศึกษาศึกษาค้นคว้าบทความ
วิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าแล้วน าเสนอสัมมนา 

10
0 - 0 100 - 

746-693 สัมมนา 3    

 1(0-2-1) 
- - 

นักศึกษาศึกษาค้นคว้าบทความ
วิจัยโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าแล้วน าเสนอสัมมนา 

10
0 - 0 100 - 

746-697 สารนิพนธ์    6(0-18-

0) 
- - 

นักศึกษาศึกษาและท าวิจัยทาง
คณิ ตศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน า 

10
0 - 0 100 - 

746-698 วิทยานิพนธ์    36(0-108-0) - - 
นักศึกษาศึกษาและท าวิจัยทาง
คณิ ตศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน า 

10
0 - 0 100 - 

746-699 วิทยานิพนธ์    18(0-54-0) - - 
นักศึกษาศึกษาและท าวิจัยทาง
คณิ ตศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ค าแนะน า 

10
0 - 0 100 - 

     หมายเหตุ    มหาวิทยาลยัก าหนดใหร้ายวชิาต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิตทฤษฎี  

                   และหลักสูตรต้องจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก-5 

ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

(Work Integrated Learning: WIL) 
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ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 
จ านวนรายวิชาในหลักสูตร                                    34 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL)                             5 รายวิชา 

 
 

 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

การ

ก าหนด 

ประสบการ

ณ์ก่อน

การศึกษา 

การ

เรียน

สลับกับ

การ

ท างาน 

สหกิจ

ศึกษา 

การฝึกงานที่

เน้นการเรียนรู้

หรือการ การ

ติดตาม

พฤติกรรมการ

ท างาน 

หลักสูตร

ร่วม

มหาวิทยา

ลัยและ

อุตสาหกรร

ม 

พนักงาน

ฝึกหัดใหม่

หรือ

พนักงาน

ฝึกงาน 

การบรรจุ

ให้ท างาน

หรือการ

ฝึกเฉพาะ

ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงา

น

ภาคสนา

ม 

การฝึก

ปฏิบัติ 

งานจริง

ภาย 

หลังส าเร็จ

การเรียน

ทฤษฎี 

746-564 วิทยาการค านวณ 3(3-0-6) 100         
746-565 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตรวรรษที่ 21 
  3(2-3-4) 

50 50 - - - - - - - 

746-566 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1 3(3-0-6) 100         
746-567 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2 3(3-0-6) 100         
746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-

4) 
50 50 - - - - - - - 

หมวดวิชาบังคับแผน ก แบบ ก 2 มี 9 หน่วยกิตายวิชา หมวดวิชาบังคับแผน ข มี 30 หน่วยกิต 

จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) 5 รายวิชา จ านวน 15 หน่วยกิต 

ซึ่งเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร 
 สามารถเข้าดูค าจ ากัดความของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning: WIL)                 9 รูปแบบ 
 ได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171  
 หัวข้อ ค าจ ากัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน WIL 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ภาคผนวก  ก-6 

รายละเอียดของโมดูลในหลักสูตร 
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โมดูลที ่1 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู จ านวน 6 หน่วยกิต 

 Applied Mathematics for Teachers 6(5-3-10) 

 รหัสโมดูล 746-694 

 

 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครูเป็นโมดูลที่เตรียมความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ส าหรับครูในระดับชั้นมัธ

ยามศึกษาในสองด้าน  ด้านแรกเป็นการศึกษาและเพ่ิมพูนความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงลึกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และการประยุกต์ การวิเคราะห์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส าหรับการศึกษาไทย 

4.0 ด้านที่สองเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์และแก้ปัญหาเชิงตรรก การเขียน

ขั้นตอนวิธี ชนิดของข้อมูลแบบพ้ืนฐาน นิพจน์ ค าสั่งเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรม  หลักการเขียนโปรแกรมและ

ขั้นตอนวิธี ค าสั่งในการเขียนโปรแกรม โครงสร้างแบบเลือก แบบวน โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ กระบวนการ

แก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โมดูลนี้มีเนื้อหาเทียบเคียงได้กับ 2 รายวิชา ได้แก่ วิชาวิทยาการค านวณและ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 

  

 คุณสมบัติผู้เรียน 

 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

 

การเทียบเคียงโมดูลกับรายวิชาในแผนการศึกษา 

โมดูลนี้สามารถเทียบเคียงได้จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา        หน่วยกิต 

746-581 วิทยาการค านวณ       3(2-3-4) 

Computational Science 

746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1     3(3-0-6) 

Applied Mathematics for Teacher 1 
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โมดูลที ่2 นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 6 หน่วยกิต 

 Innovative teaching in Applied Mathematics 6(4-6-8) 

 รหัสโมดูล 746-695 

 

 นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นโมดูลที่นักศึกษาจะได้ศึกษาและเรียนรู้ถึง การออกแบบชั้น

เรียนคณิตศาสตร์ประยุกต์ตามหลักการการออกแบบย้อนกลับและการศึกษาเน้นผลลัพธ์ การออกแบบและพัฒนา

สื่อการเรียนการสอน ห้องเรียนออนไลน์ส าหรับวิชาคณิตศาสตร์  นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

นอกจากนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้การท าวิจัยในชั้นเรียนของคณิตศาสตร์ประยุกต์ ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์

ประยุกต์เพ่ือการวิจัยชั้นเรียนคณิตศาสตร์ การออกแบบ การวางแผน การวิเคราะห์ และการสรุปผลการวิจัยใน

ชั้นเรียนคณิตศาสตร์ 

 

 คุณสมบัติผู้เรียน 

 เป็นผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหรือเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ในหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

 

การเทียบเคียงโมดูลกับรายวิชาในแผนการศึกษา 

โมดูลนี้สามารถเทียบเคียงได้จ านวน 2 รายวิชา ดังนี้ 

 รหัสวิชา   ชื่อรายวิชา      หน่วยกิต 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 21   3(2-3-4) 

Applied Mathematics Learning in 21th Century 

746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     

   Research Methodology in Applied Mathematics  3(2-3-4) 
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ภาคผนวก ข-1 

เอกสารการเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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การเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผล 

วิทยศาสตรบัณ ฑิ ต  สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 

ป รั บ เป ลี่ ย น ให้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ

จุดประสงค์ใหม่ของหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 ไม่มีการปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก 2 มีการปรับปรุงดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผล 

1. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลัก 

สูตร ไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

1. จ าน วน ห น่ วยกิ ต รวม ต ลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

1. ป รับ ให้ จ านวนหน่ วยกิ ตรวม 

ตลอดหลักสูตรเป็นไปตามประกาศ

กระทรวจศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

2. โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้ 

หมวดวิชาบังคับ 14 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 

หน่วยกิต 

วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลักสูตรมีดังนี้ 

หมวดวิชาบังคับ 9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่วย

กิต 

วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

2. ปรับให้จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

ซึ่ งเป็นไปตามประกาศกระทรวจ

ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 

แผน ข 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผล 

ไม่มีแผน ข มีแผน ข จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด

หลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้ อยกว่ า 15 

หน่วยกิต 

สารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต 

รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

เพ่ือเพ่ิมช่องทางเลือกและเปิดโอกาส

ให้ นั กศึ กษ าที่ ไม่ ป ระสงค์ จะท า

วิทยานิพนธ์ สามารถเลือกแผน ข ได้

และจัดการเรียนการสอนแบบโมดูล

เ พ่ื อ เปิ ด โอ ก าส ให้ บุ ค ล าก ร ใน

หน่วยงานราชการสามารถลาศึกษา

ต่อแบบไม่เต็มเวลาเข้าศึกษาได้ 
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หลักการและเหตุผล 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผล 

คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคัญของ

การศึกษาในเกือบทุกสาขาวิชา และ

เป็นวิชาที่ช่วยท าให้ผู้ที่ศึกษามีความคิด

อย่างเป็นระบบ มีหลักในการคิดและ

การหาเหตุผลอย่างมีตรรกะสามารถคิด

แ บ บ วิ เค ร า ะ ห์ แ ล ะ สั ง เค ร า ะ ห์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นเครื่องมือที่

ส า คั ญ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง

วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ

เท ค โ น โ ล ยี  น า โ น เท ค โ น โ ล ยี 

แพทยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และอ่ืน ๆ 

อีกทั้งยังช่วยพัฒนาวิชาการทางด้าน

สาขาวิชาดังกล่าวให้เจริญก้าวหน้ามาก

ขึ้น 

เพ่ิมเติม ข้อความดังนี้ในตอนท้าย 

คณิตศาสตร์เป็นทักษะหรือเครื่องมือที่ส าคัญ

ในการท าวิจัย ซึ่งจะสามารถสร้างนวัตกรรม

จากงานวิจัยที่บูรณาการคณิตศาสตร์กับ

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมการสอนวิชา

คณิตศาสตร์จะช่วยให้การจัดการเรียนรู้ทาง

คณิตศาสตร์ในชั้นเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขยายความให้ชัดเจน

มากยิ่งขึ้น 

 

ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มุ่งเน้น

ผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้  ความ

เข้ าใจ ในหลักการและทฤษฎี ด้ าน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถบูรณา

ก ารค ณิ ต ศ าส ต ร์ กั บ ส าข า อ่ื น  ๆ 

ตลอดจนสามารถสร้างองค์ความรู้และ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์และ

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์มุ่งเน้นผลิต

มหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจใน

หลักการและทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์

ประยุกต์ สามารถบูรณาการคณิตศาสตร์

กับสาขาอ่ืน ๆ ตลอดจนสามารถสร้างองค์

ความรู้และปฏิบัติงานในวิชาชีพอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม สามารถสร้าง

นวัตกรรมจากการวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือ

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ป รั บ เ ป ลี่ ย น ใ ห้

สอดคล้องกับผลการ

เรียนรู้ ของหลั กสู ต ร

ตามความต้องการของ

ทุกภาคส่วน 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรที่ปรับปรุง เหตุผล 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ผลิตมหาบัณฑิตที่มคีุณสมบัติดังนี้ 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน

หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นที ่

2. มีความสามารถในการท างานวิจัยทาง

คณิตศาสตร์ประยุกต์ และสามารถบูรณา

การคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอด

และเผยแพร่ความรู้นั้นไดข้ั้นที ่

3. มีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์ 

สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถแก้ปัญหาทางวิชาการ

ได้ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 

แ ล ะ เข้ า ใจ วิ ธี ก า รน า ค ว าม รู้ ให ม่ ไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่  สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และพร้อมที่จะรับใช้

สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีคุณธรรม

และจริยธรรม รวมทั้งมีภาวะผู้น าในการ

ส่งเสริมให้ผู้ อ่ืนมีการประพฤติปฏิบัติตน

อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ปรับชื่อหลักสูตรใหม่และมีการ

เพ่ิมเติมข้อที่ 5 ดังนี้ 

5. มีความสามารถในสร้าง

นวัตกรรมการทั้งจากการวิจัย

โดยมีคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็น

ฐานหรือนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการ

จัดการเรียนรู้ในคณิตศาสตร์

ประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ

ตามผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา

ที่หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิต 
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รายวิชาในหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 1 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

แผน ก แบบ ก 2 

น าวิชาบังคับออก จ านวน 2 วิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

มีวิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

รหัสวิชา 746-571 

ไม่มี น าไปเป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาที่จะท าวิจัย

ที่ต้องใช้การเขียนโปรแกรม การออกแบบและ

วิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
มีวิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 

รหัสวิชา 746-521 

ไม่มี น าไปเป็นวิชาเลือกส าหรับนักศึกษาที่จะท าวิจัย

ที่สมการเชิงอนุพันธ์และตัวแบบคณิตศาสตร์ 

เพ่ิมวิชาบังคับ จ านวน 1 วิชา 

หลักสูตรเดิม หลกัสูตรปรับปรุง เหตุผล 

ก าหนดให้วิชาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

ขั้นสู ง รหัสวิชา 746-521 และการ

ออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี รหัส

วิชา 746-571 เป็นวิชาบังคับ 

น า ส อ งวิ ช าดั ง ก ล่ า ว อ อ ก แ ล ะ

ก าห น ด ให้ วิ ช าบั งคั บ ให ม่ ดั งนี้ 

วิชาการวิเคราะห์ประยุกต์ 1 รหัส

วิชา 746-511 วิชาการวิเคราะห์เชิง

ตั ว เล ข  รหั ส วิ ช า  746-541 แล ะ

วิชาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์

ในศตวรรษท่ี 21 รหัสวิชา 746-541 

เ พ่ื อ เป็ น เค รื่ อ งมื อ ใน ก ารคิ ด

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

ทั้ ง เชิ งท ฤ ษ ฎี แ ล ะ เชิ งตั ว เล ข 

นอกจากนี้ ป รับ ให้ เป็ น ไปตาม

จุดมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิต 

 มีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

ไม่มีการแบ่งกลุ่มวิชาเลือก แบ่งกลุ่มวิชาออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้ 

1. กลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

3. กลุ่มวิชาคณิคศาสตร์เชิงการค านวณและการ

หาค่าเหมาะสมที่สุด 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางการเงิน 

5. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

6. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

7. กลุ่ มวิชาหั วข้อคัดสรร วิชาสัมมนา และ

วิทยานิพนธ์ 

เพ่ือจัดหมวดหมู่กลุ่มวิชาเลือกให้

สามารถจัดแผนการศึกษาของ

นักศึกษาให้เหมาะสมกับการท า

วิจัยเฉพาะด้าน 
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การเพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์จ านวน 1 วิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

ไม่มี เพ่ิมวิชาการวิเคราะห์ประยุกต์ 2 รหัสวิชา 

746-512 

เปิดวิชาเลือกในกลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์

เพ่ือรองรับให้นักศึกษาที่ท าวิจัยด้านทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์ขั้นสูงและการประยุกต์ 

 

การเพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์จ านวน 2 วิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

ไม่มี เพ่ิมวิชาโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 

รหัสวิชา 746-571 

 

เดิมในหลักสูตรมีวิชาการออกแบบและวิเคราะห์

ขั้นตอนวิธี รหัสวิชา 746-571 ซึ่งพบว่า นักศึกษา

ที่ไม่ผ่านการเรียนการเขียนโปรแกรมหรือขั้นตอน

วิธีไม่สามารถเรียนวิชานี้ได้ จึงเพ่ิมวิชา โครงสร้าง

ข้อมูลและขั้นตอนวิธี โดยใช้รหัสวิชา 746-571 

ส่วนวิชาเดิมเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 746-572 

ไม่มี เพ่ิมวิชาการเรียนรู้ของเครื่อง รหัสวิชา 

746-573 

เพ่ิมเติมวิชาการเรียนรู้ของเครื่อง รหัสวิชา 746-

573 เพ่ือเป็นวิชาเลือกรองรับการท าวิจัยของ

นักศึกษาที่ท าวิจัยในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์

ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

 

การเพิ่มวิชาเลือกในกลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อการศึกษา จ านวน 6 วิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

ไม่มี เพ่ิมวิชาบังคับในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

เพ่ือการศึกษาจ านวน 1 วิชา ดังนี้ 

วิชาวิชาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 

รหัสวิชา 746-582 

เปิดวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาเป็นกลุ่มวิชาบังคับ

ใหม่เพ่ือรองรับให้นักศึกษาแผน ข 

ไม่มี เพ่ิมวิชาเลือกในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

เพ่ือการศึกษาจ านวน 4 วิชา ดังนี้ 

1. วิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา 746-581 

2. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1 รหัส

วิชา 746-583 

3. วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2 รหัส

วิชา 746-584 

เปิดวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาเป็นกลุ่มวิชาเลือก

ใหม่เพ่ือรองรับให้นักศึกษาแผน ข 
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4. วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

รหัสวิชา 746-565 

 

การเปลี่ยนแปลงค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนทั้งหมด 3 รายวิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

วิชาคณิตวิเคราะห์ รหัสวิชา 746-511 

มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

จ านวนจริง ส่วนขยายของจ านวนจริง 

ล าดับและอนุกรม  ทอพอโลยีของ

จ านวนจริง ฟังก์ชันต่อเนื่อง มาตรา

ภายนอกของเลอเบก มาตราของเลอ

เบก ฟั งก์ ชันมาตรา  อนุ พั น ธ์และ

ปริพันธ์ 

Real number, extended real 

number, sequence and series, 

topology of real number, 

continuous functions, Lebesque 

outer measure, Lebesque 

measure, measurable functions, 

differentiation and integration 

วิชาคณิตวิเคราะห์ รหัสวิชา 746-511 เปลี่ยน

ชื่อเป็นวิชาการวิเคราะห์ประยุกต์ 1 และเปลี่ยน

ค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

จ านวนจริง ส่วนขยายของจ านวนจริง ล าดับ

และอนุกรม ทอพอโลยีของจ านวนจริง ฟังก์ชัน

ต่อเนื่ อง ลิมิตของฟั งก์ชัน  การลู่ เข้าอย่าง

สม่ าเสมอของฟังก์ชัน อนุกรมของฟังก์ชัน 

ปริภู มิ อิ งระยะทาง ความถูกต้องของการ

ประมาณ การมีอยู่ของการประมาณที่ดีที่สุด 

Real number, extended real number, 

sequence and series, topology of real 

number, continuous functions, limits of 

functions, Uniform Convergence of 

functions, series of functions, metric 

spaces, accuracy of approximations 

existence of best approximations 

ปรับลดเนื้อหาและเพ่ิมเติม

ก า รป ร ะ ยุ ก ต์ เข้ า ไป ใน

เนื้อหาวิชา 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

วิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข รหัสวิชา 

746-541 มีค าอธิบายรายวิชา ดังนี้ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของสมการและระบบสมการ 

อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลย

ของสมการเชิ งอนุ พันธ์สามัญและ

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

Numerical analysis, numerical 

solutions of equations and 

วิชาการวิเคราะห์เชิงตัวเลข รหัสวิชา 746-541 

มีค าอธิบายรายวิชาใหม่ ดังนี้ 

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ

สมการและระบบสมการ อนุพันธ์และปริพันธ์

เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

Numerical analysis, numerical solutions 

of equations and system of equations,   

numerical derivatives and integrals, 

numerical solutions of ordinary 

น าหั วข้อเรื่องสมการเชิ ง

อนุ พันธ์ย่อยออก เพราะ

เนื้อหานี้อยู่ในวิชาสมการ

เชิงอนุพันธ์ย่อย 
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system of equations,   numerical 

derivatives and integrals, 

numerical solutions of ordinary 

differential equations and partial 

differential equations 

differential equations 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

วิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอน

วิธี รหัสวิชาเดิม 746-571 มีค าอธิบาย

รายวิชา ดังนี้ 

โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับ

กราฟ  ขั้ น ตอนวิธี เกี่ ยวกับ เลขคณิ ต 

ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต ปัญหาของ

สายอักขระ ขั้นตอนวิธีเชิงขนาน เอ็นพี

บริบูรณ์ 

Advanced data structures, graph 

algorithms, arithmetic algorithms, 

geometric algorithms, string 

problems, parallel algorithms, NP-

completeness 

วิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 

รหัสวิชาใหม่ 746-572 มีค าอธิบายรายวิชา

ใหม่ ดังนี้ 

ขั้นตอนวิธีขั้นสูง ได้แก่ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับ

กราฟ ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเลขคณิต และ

ขั้นตอนวิธีเกี่ยวกับเรขาคณิต เทคนิคการ

ออกแบบขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ขั้นตอน

วิธี โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง 

Advanced algorithms including graph 

algorithms, arithmetic algorithms, and 

geometric algorithms, algorithm 

design techniques, algorithm 

analysis, advanced data structures 

ปรับปรุงค าอธิบายวิชาโดย

น าเนื้อหาโครงสร้างข้อมูล

และอัลกอริทึมไปสร้างวิชา

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอน

วิธีโดยใช้รหัสวิชา 746-571 

และวิชาเดิมยังคงใช้ชื่อเดิม

แต่เปลี่ยนรหัสวิชาใหม่เป็น 

746-572 
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การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชาใหม่ดังนี้ 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

วิชาคณิตวิเคราะห์ ใช้รหัสวิชา 746-511 

วิชาการวิเคราะห์เชิงซ้อนและการ

ประยุกต์ ใช้รหัสวิชา 746-512 

วิชาการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการ 

 

วิชาการวิเคราะห์ประยุกต ์1 ใช้รหัส

วิชา 746-511 

วิชาการวิเคราะห์ประยุกต ์2 ใช้รหัส

วิชา 746-512 

 

มีการเพ่ิมวิชาเลือกด้านคณิต

วิเคราะห์อีกวิชาหนึ่ง ซึ่งเป็นวิชา

ที่มีเนื้อหาลึกซึ้งต่อจากวิชาการ

วิเคราะห์ประยุกต์จึงปรับรหัส

วิชาใหม่ 

วิชาการวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับ

การเงินใช้รหัสวิชา 746-564 

เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา 746-661 

 

ปรับรหัสวิชาให้สอดคล้องกับ

วิชาเลือกในหมวดเดียวกัน 

วิชาการออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอน

วิธีใช้รหัสวชิา 746-571 

เปลี่ยนเป็นรหัสวิชา 746-572 มีการเพ่ิมวิชาโครงสร้างข้อมูล

และขั้นตอนวิธีเป็นวิชาพ้ืนฐาน

ส าหรับกลุ่มวิชานี้ โดยก าหนด

รหัสวิชาใหม่เป็น 746-571 

หมวดวิชาคณิตศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ 

วิชาโครงข่ายประสาทเทียมใช้รหัสวิชา 

746-572 

วิชาการท าเหมืองข้อมูลใช้รหัสวิชา 

746-573 

วิชาการค านวณเชิงขนานใช้รหัสวิชา 

746-574 

วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใช้รหัส

วิชา 746-575 

 

วิชาโครงข่ายประสาทเทียมใช้รหัสวิชา 

746-574 

วิชาการท าเหมืองข้อมูลใช้รหัสวิชา 

746-575 

วิชาระบบสนับสนุนการตัดสินใจใช้รหัส

วิชา 746-576 

วิชาการค านวณเชิงขนานใช้รหัสวิชา 

746-577 

 

มีการเพ่ิมวิชาเลือกทางด้านการ

ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ใหม่ 2 

วิ ช า จึ ง ป รั บ ร หั ส วิ ช า ให ม่ 

ตามล าดับ 
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การน ารายวิชาออก 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

มีรายวิชาต่อไปนี้ 

1. การวิเคราะห์เชิงซ้อนและการประยุกต์ รหัส

วิชา 746-514 

2. ทอพอโลยี รหัสวิชา 746-515 

3. พีชคณิตสมัยใหม่ รหัสวิชา 746-531 

4. ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ รหัสวิชา 746-

561 

5. การวิจัยการด าเนินงาน รหัสวิชา 746-563 

6. ตัวแบบทางสถิติ 1 รหัสวิชา 746-581 

7. ตัวแบบทางสถิติ 2 รหัสวิชา 746-582 

8. การวิเคราะห์ตัวแปรพหุและการประยุกต์ 

รหัสวิชา 746-583 

9. ปัญหาค่าขอบเขต รหัสวิชา 746-621 

ไม่ปรากฏในหลักสูตร

ปรับปรุงและมีการ

ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาใหม่

ตามกลุ่มวิชา 

ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค์ของการผลิต

บัณฑิต 

 

แผน ข 

การเพิ่มวิชาในหมวดวิชาเลือกและวิชาเลือก รวมจ านวนทั้งหมด 5 รายวิชา 

การเพิ่มวิชาสัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 และวิชาสารนิพนธ์ในแผน ข รวมจ านวนทั้งหมด 2 รายวิชา 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง เหตุผล 

ไม่มี วิชาวิทยาการค านวณ รหัสวิชา 746-581 

วิชาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 21 

รหัสวิชา 746-582 

วิชาสัมมนา 3 รหัสวิชา 746-693 

เพ่ือเป็นวิชาบังคับส าหรับนักศึกษา

แผน ข 

ไม่มี สารนิพนธ์ รหัสวิชา 746-697  เพ่ือเป็นวิชาในหมวดวิชาสารนิพนธ์

ส าหรับนักศึกษาแผน ข 
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การเปรียบเทียบรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรปรับปรุง 

แผน ก แบบ ก 1 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

แผน ก แบบ ก 2 

หลักสูตรเดิม หลักสตูรปรับปรุง 

หมวดวิชาบังคับ 

ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

746-511 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 3(3-0-6) 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

746-571 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-3-4) 

746-691 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1(0-2-1) 

746-692 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 1(0-2-1) 

หมวดวิชาบังคับ 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต ์1 3(3-0-6) 

746-565 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษที่ 

21 3(3-0-6) 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

746-691 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1(0-2-1) 

746-692 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 1(0-2-1) 

คงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลง โดยยังคงจัดให้วิชาสัมมนาทาง

คณิตศาสตร์ประยุกต์อยู่ในหมวดวิชาบังคับที่ไม่นับหน่วย

กิตแต่เปลี่ยนชื่อเป็นใหม่เป็น 

746-691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

746-692 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

746-571 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-3-4) 

746-512 การวิเคราะห์เชิงซ้อนและการประยุกต์ 

  3(3-0-6) 

746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 

  3(3-0-6) 

746-514 ทอพอโลยี  3(3-0-6) 

746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย  3(3-0-6) 

746-523 ระบบพลศาสตร์  3(3-0-6) 

746-531 พีชคณิตสมัยใหม่  3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตโดยให้เลือกเรียนภายในหมวด

เดียวกันหรือวิชาต่างกลุ่มกันจาก 8 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 

1. กลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

 746-512 วิชาการวิเคราะห์ประยุกต์ 2 

  3(3-0-6) 

 746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 

 3(3-0-6) 

 746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

 746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 3(3-0-6) 
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746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง  3(2-3-4) 

746-561 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ์  3(3-0-6) 

746-562 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(2-3-4) 

746-563 การวิจัยการด าเนินงาน 3(3-0-6) 

746-564 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน 

  3(3-0-6) 

746-572 โครงข่ายประสาทเทียม  3(2-3-4) 

746-573 การท าเหมืองข้อมูล  3(2-3-4) 

746-574 การค านวณเชิงขนาน  3(2-3-4) 

746-575 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-3-4) 

746-581 ตัวแบบทางสถิติ 1  3(2-3-4) 

746-582 ตัวแบบทางสถิติ 2  3(2-3-4) 

746-583 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุและการประยุกต์ 

  3(2-3-4) 

746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์  3(3-0-6) 

746-621 ปัญหาค่าขอบเขต  3(2-3-4) 

746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ  3(2-3-4) 

746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด  3(2-3-4) 

746-661 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

  3(3-0-6) 

746-663 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน 

  3(3-0-6) 

746-664 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน 

  3(2-3-4) 

 746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)

 746-523 ระบบพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงการค านวณและการ

ประยุกต์ 

 746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง 3(2-3-4) 

 746-543 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-3-4) 

 746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ 3(2-3-4) 

 746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด 3(2-3-4) 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์งการเงิน 

 746-661 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน

 3(3-0-6) 

 746-662 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์

การเงิน 3(3-0-6) 

 746-662 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน

 3(2-3-4) 
5. กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้าน

คอมพิวเตอร์ 
 746-571 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-3-4) 

 746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี

 3(2-3-4) 

 746-573 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-3-4) 

 746-574 โครงข่ายประสาทเทียม 3(2-3-4) 

 746-575 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-3-4) 

 746-576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-3-4) 

 746-577 การค านวณเชิงขนาน 3(2-3-4) 

6. กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อการศึกษา 

 746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1

 3(3-0-6) 

 746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2 

 3(3-0-6) 

 746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

 3(2-3-4) 

8. กลุ่มวิชาหัวข้อคัดสรร 
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 746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

 

 3(3-0-6) 

 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตจากวิชาต่อไปนี้ 

746-699 วิทยานิพนธ์   18(0-54-0) 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ 

เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 

 

โมดูล 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

ไม่มี โมดูลที่ 1 

746-694 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 6(5-3-10) 

โมดูลที่ 2 

746-695 นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 6(4-6-8) 
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แผน ข 

หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 

ไม่มี หมวดวิชาบังคับนับหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1 3(3-0-6) 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

746-581 วิทยาการค านวณ 3(2-3-4) 

746-582 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 

21 3(3-0-6) 

746-691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

746-692 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

746-693 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 

ไม่มี 

หมวดวิชาเลือก 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยเลือกในหมวดวิชาเลือกใน

แผน ก แบบ 2 หรือรายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้าน

การศึกษา 

หมวดวิชาสารนิพนธ์ 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตจากรายวิชาต่อไปนี้ 

746-697 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
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ภาคผนวก ข-2 

ข้อสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์หลักสูตร 
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ข้อสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์หลักสูตร 

ส่วนที่ 1 ข้อสรุปหลักการและเหตุผล ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์หลักสูตร 

หลักการและเหตุผล ปรัชญาหลักสูตร วัตถุประสงค์หลักสูตร 

คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคัญ

ข อ งก า ร ศึ ก ษ า ใน เกื อ บ ทุ ก

สาขาวิชา และเป็นวิชาที่ช่วยท า

ให้ผู้ที่ศึกษามีความคิดอย่างเป็น

ระบบ มีหลักในการคิดและการ

หาเหตุผลอย่างมีตรรกะ สามารถ

คิดแบบวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ป ร ะ ยุ ก ต์ เป็ น

เครื่องมือที่ส าคัญในการแก้ปัญหา

ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาโน

เท ค โน โล ยี  แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ 

เศรษฐศาสตร์และอ่ืนๆ อีกทั้งยัง

ช่ วย พั ฒ นาวิช าการทางด้ าน

ส า ข า วิ ช า ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้

เจริญก้าวหน้ามากข้ึน 

 

ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร

ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า

คณิ ตศ าสตร์ป ระยุ กต์ และ

นวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์

มุ่ งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มี

ความรู้ ความเข้าใจในหลักการ

และทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์

ประยุกต์ สามารถบูรณาการ

คณิ ตศาสตร์กับสาขาอ่ืน  ๆ 

ตลอดจนสามารถสร้างองค์

ค ว าม รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน

วิชาชีพอย่างมีคุณธรรมและ

จ ริ ย ธ ร ร ม  ส าม า ร ถ ส ร้ า ง

นวัตกรรมจากการวิจัยทาง

คณิตศาสตร์หรือการจัดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์

และคณิตศาสตร์ประยุกต์  

2. มีความสามารถในการท างานวิจัย

ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ และสามารถ

บูรณาการคณิตศาสตร์กับสาขาอ่ืน ๆ 

เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  พร้อมทั้ง

สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้

นั้นได ้

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 

สั ง เค ร า ะ ห์  ก า ร สื่ อ ส า ร  ก า ร ใช้

เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ  ส าม ารถ

แก้ปัญหาทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจ

วิธีการน าความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างเหมาะสม 

4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และพร้อมที่จะ

รับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งมีภาวะ

ผู้ น า ใน ก ารส่ ง เส ริม ให้ ผู้ อ่ื น มี ก าร

ประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและ

จริยธรรม 
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดความสอดคล้อง วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชา และค าอธิบายเพิ่มเติม 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสและรายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต 

1. มีความรู้และความเข้าใจอย่าง

ลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีทาง

คณิ ตศาสตร์และคณิ ตศาสตร์

ประยุกต์  

 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1 3(3-0-6) 

746-512 การวิเคราะห์ประยุกต์ 2 3(3-0-6) 

746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

746-515 ทอพอโลยี 3(3-0-6) 

746-611 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 

746-531 พีชคณิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง 3(2-3-4) 

746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ 3(2-3-4) 

746-561 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสและรายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต 

2. มีความสามารถในการท างาน

วิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ และ

สามารถบูรณาการคณิตศาสตร์กับ

สาขาอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดและ

เผยแพร่ความรู้นั้นได ้

746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 3(2-3-4) 

746-522 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 

746-523 ระบบพลศาสตร์ 3(3-0-6) 

746-621 ปัญหาค่าขอบเขต 3(2-3-4) 

746-531 พีชคณิตสมัยใหม่ 3(3-0-6) 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

746-542 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง 3(2-3-4) 

746-641 ระเบียบวิธีสมาชิกอันตะ 3(2-3-4) 

746-651 เทคนิคการหาค่าเหมาะสมที่สุด 3(2-3-4) 

746-561 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3(3-0-6) 

746-562 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-3-4) 

746-563 การวิจัยการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสและรายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต 

746-661 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

746-662 การวิเคราะห์สโตแคสติกส าหรับการเงิน 3(3-0-6) 

746-663 คณิตศาสตร์ส าหรับตราสารอนุพันธ์การเงิน 3(3-0-6) 

746-664 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับการเงิน 3(2-3-4) 

746-571 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-3-4) 

746-572 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-3-4) 

746-573 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-3-4) 

746-574 โครงข่ายประสาทเทียม 3(2-3-4) 

746-575 การท าเหมืองข้อมูล 3(2-3-4) 

746-576 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-3-4) 

746-577 การค านวณเชิงขนาน 3(2-3-4) 

746-581 ตัวแบบทางสถิติ 1 3(2-3-4) 

746-582 ตัวแบบทางสถิติ 2 3(2-3-4) 

746-583 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุและการประยุกต์ 3(2-3-4) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสและรายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต 

3. มี ค ว าม ส าม า รถ ใน ก า รคิ ด

วิเคราะห์  สังเคราะห์ การสื่อสาร 

ก า ร ใช้ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ 

สามารถแก้ปัญหาทางวิชาการได้

ด้วยตนเอง ติดตามความก้าวหน้า

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อย่างต่อเนื่อง และเข้าใจวิธีการน า

ความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 

746-564 วิทยาการค านวณ 3(3-0-6) 

746-565 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 

21 
3(2-3-4) 

746-566 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1 3(3-0-6) 

746-567 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2 3(3-0-6) 

746-568 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) 

746-661 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

746-691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

746-692 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

746-693 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

746-697 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 

746-698 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0 
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746-699 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รหัสและรายวิชาที่สอดคล้อง หน่วยกิต 

4. มี ค วามรับ ผิ ดชอบ ในหน้ าที่ 

สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และ

พร้อมที่จะรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและ

เอ ก ช น อ ย่ า งมี คุ ณ ธ ร รม แ ล ะ

จริยธรรมรวมทั้งมีภาวะผู้น าในการ

ส่ ง เสริม ให้ ผู้ อ่ื นมี การประพฤติ

ปฏิบั ติ ตนอย่ างมีคุณ ธรรมและ

จริยธรรม 

746-581 วิทยาการค านวณ 3(3-0-6) 

746-581 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ประยุกต์ในศตวรรษท่ี 

21 
3(2-3-4) 

746-583 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 1 3(3-0-6) 

746-584 คณิตศาสตร์ประยุกต์ส าหรับครู 2 3(3-0-6) 

746-585 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(2-3-4) 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 

746-691 สัมมนา 1 1(0-2-1) 

746-692 สัมมนา 2 1(0-2-1) 

746-693 สัมมนา 3 1(0-2-1) 

746-697 สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 

746-698 วิทยานิพนธ์ 36(0-108-0) 

746-699 วิทยานิพนธ์ 18(0-54-0) 
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ภาคผนวก ข-3 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ : ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม 

 การด าเนินการของหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประ เทศห รือ ไม่  เพี ย งใด  และอย่ างไร  ท่ าน มี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

สัมพันธ์พอควร 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ

ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่าน

มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

สัมพันธ์พอควร 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร

นี้มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมาก

น้อยเพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้ง

ในและนอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร

บ้าง 

อยู่ในระดับปานกลางครับ ไม่ถึงกับก้าวหน้ามาก 

คณะกรรมปรับปรุงหลักสูตรแนะน าให้ด าเนินการดังนี้ 

1) ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวางแผนสืบค้น

และแสวงหาข้อมูลจากหลักสูตรชั้นน าในต่างประเทศ

ตลอดจนถึงรายวิชาสมัยใหม่ เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลใน

การพัฒ นาหลักสู ตรครั้ งต่ อ ไป  โดยยั งคงไว้ซึ่ ง

เอกลักษณ์หรือจุดประสงค์ของหลักสูตร 

2) ให้ ส ารวจความคิดเห็ นของอาจารย์ผู้ สอนใน

หลักสูตรภายหลังเมื่อใช้หลักสูตรปรับปรุงเกี่ยวกับ

รายวิช าในหลักสู ตรปรับปรุง เพ่ื อน าข้อมู ลมา

ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งถัดไป 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

 �  ใช่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

 �  ใช่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ 

 นักศึกษาและสังคม 

 �  ใช่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 �  ใช่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.5. มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับ

เนื้อหา 

 ความรู้เฉพาะทาง 

 �  ใช่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไมม่ีประเด็นแก้ไข 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา

สาระของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ 

โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

ใช้ได ้

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร

มีความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อย

เพียงใด และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ควรเปลี่ยนวิชาต่อไปนี้ 

1. 746-531 Modern Algebra เปลี่ยนเป็น 

Computational linear Algebra ใช้หนังสือเล่มนี้ก็

ดูดีนะ 

https://courses.ee.uth.gr/CE213/material/Com 

LinAlg.pdf 

2. วิชา 746-611 น่าจะตัดออก พวก applied math 

1. หลักสูตรมี วิชา Selected Topics in Applied 

Mathematics ที่ เปิ ดไว้รองรับในกรณีที่ อาจารย์

ต้องการเปิดหัวข้อพิเศษเพ่ิมเติม  อีกทั้ งรายวิชา

ดังกล่าวไม่มีนักศึกษาท าวิจัย จึงน ารายวิชาดังกล่าว

ออกจากหลักสูตร 

2. วิชา Differential Geometry รหัสวิชา 746-611 

เป็นวิชาเลือกที่รองรับการท าการศึกษาเรขาคณิต

วิเคราะห์ 

 

 

https://courses.e-ce.uth.gr/CE213/material/ComLinAlg.pdf
https://courses.e-ce.uth.gr/CE213/material/ComLinAlg.pdf
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ไม่ค่อยเรียน 

3. วิชา 746-511 และ 746-512 ผมเห็นว่าน่าจะเขียน

เนื้อหาใหม่ตามหนังสือเล่มนี้นะ ดูเขาเขียนการ

ประยุกต์ได้เหมาะกว่า 

https://carma.newcastle.edu.au/jon/Preprints

/Books/Other/TimesReal.pdf 

3. หลักสูตรได้ปรับปรุงวิชาทั้ งสองใหม่ โดยการ

เพ่ิมเติมการประยุกต์ในวิชา 746-511 ส่วนวิชา 746-

512 จั ด เนื้ อหาหรือหั วข้อที่ เป็ นการประยุกต์ที่

ต่อเนื่องจากวิชาก่อน 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก

หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

หลักสูตรพัฒนาให้นักศึกษาความรู้ทางคณิตศาสตร์

และคอมพิวเตอร์ ความรู้ทั้ งสองอย่างนี้จะท าให้

นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพท างานได้ 

เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีหลักสูตรต้องการผลิต 

8. ข้อเสนอแนะ  

 8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 ดีแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

 ดีแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

 ดีแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน 

(เช่ น  ก า รคั ด เลื อ ก นั ก ศึ ก ษ า  ก า รส อ บ 

comprehensive วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/

สารนิพนธ์ 

 ดีแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

ลดรายวิชาลงไปบ้าง ให้เหมาะกับอาจารย์สามคน 

เขียนวิชามากเกินไปท าให้ไม่น่าเชื่อถือ เพราะระดับ

ปริญญาโท ไม่ใช่สอนอย่างเดียว ต้องน าวิจัยได้ด้วย  

ผมดูต่างประเทศเขามีอาจารย์ 7-8 คน แต่มีวิชาเรียน 

10 กว่าวิชาเท่านั้น  งานปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ต้อง

ปรับปรุงแนวคิดไปด้วย ว่าเราควรมีความเชี่ยวชาญ

หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน

แต่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรกว่า 10 คน ที่ท าวิจัยที่

ห ล ากห ลายทางด้ านคณิ ตศาสตร์  สถิ ติ  แล ะ

คอมพิวเตอร์ จึงท าให้สามารถน าเสนอรายวิชาอย่าง

หลากหลายให้นักศึกษาเลือกท าวิจัยได้อย่างอิสระ

ตามแนวทางที่ ตนเองสนใจได้  ในการปรับปรุง

หลักสูตรครั้งนี้ทั้งนี้หลักสูตรได้ปรับและน ารายวิชา

https://carma.newcastle.edu.au/jon/Preprints/Books/Other/TimesReal.pdf
https://carma.newcastle.edu.au/jon/Preprints/Books/Other/TimesReal.pdf


 

 

100 

 การด าเนินการของหลักสูตร 

มากขึ้น จะสอนมากอย่างเดิมไม่ได้แล้ว ออกจากเดิม 43 รายวิชาเหลือเพียง 34 รายวิชา 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ : รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ เนียมทรัพย์ 

 การด าเนินการของหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ท้องถิ่นภาคใต้หรือไม่  เพียงใด และอย่างไร ท่ านมี

ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี

ความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและ

นอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

รับทราบ 

 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ 

 นักศึกษาและสังคม 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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 4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.5. มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา 

 ความรู้เฉพาะทาง 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

 ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตรมี

ความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อยเพียงใด 

และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตร

ควรเป็นอย่างไร 

สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ใน

การศึกษา/แก้ปัญหาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ได้ 

เป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการผลิต

อยู่แล้ว 

8. ข้อเสนอแนะ  

 8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพ่ิมเติม 

 การจัดกลุ่มวิชาเลือกเป็น 8 ด้านอาจท าให้ขาด

จุดเด่น/ทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนของหลักสูตร 

จุดเด่นของหลักสูตรเป็นผลของการจัดกลุ่มวิชาเลือก

เป็น 8 กลุ่ม ท าให้นักศึกษามีทางเลือกที่หลากหลาย

ในการท าวิจัยและเมื่อเลือกแล้วจะสามารถพัฒนา

ความรู้ได้อย่างถ่องแท้และจ าเพาะเจาะจงกับความ

สนใจและการท าวิจัยของนักศึกษา 
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 8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ comprehensive 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ 

- 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 

- 

รัไม่มีประเด็นแก้ไข 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (เพิ่มเติม) : คุณไพบูลย์ พีรภาพ 

(บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จ ากัด) 

 การด าเนินการของหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ

ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ

ประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ

อย่างไรบ้าง 

เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยจ าเป็นต้อง

พัฒนาบุคลากรที่ต้องมีความรู้และประยุกต์ใช้งานได้ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ
ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นภาคใต้  หรือไม่  เพียงใด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
คณิตศาสตร์สามารถปรับใช้กับท้องถิ่นได้ ผู้พัฒนาหลักสูตร
ควรจะรับฟังข้อคิดเห็นจากธุรกิจท้องถิ่นและปรับใช้กับ
ธุรกิจในภาคใต้ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข ทั้งนี้หลักสูตรได้รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้มีเสียดายเสียอย่างรอบด้าน 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ

หลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้มี

ความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย

เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอก

ประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

เนื้อหาเหมาะสมมีการปรับปรุงน าวิชาใหม่เข้าในหลักสูตร

อย่างเหมาะสม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ใช่ มีการเปิดหลักสูตรหลายแผน และ มีการก าหนด

หลักสูตรที่มีเป้าหมายที่ชัดเจน 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ใช่ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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 การด าเนินการของหลักสูตร 

 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ 

 นักศึกษาและสังคม 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ใช่ ควรจะรับนักศึกษาที่มีหลากหลาย Background 

ส าหรับนักศึกษาทีจบจากสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช้

วิชาคณิตศาสตร์หรือลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์

หน่วยกิตต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดหรือมีพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ที่ไม่เพียงพอ  หลักสูตรและอาจารย์ที่

ปรึกษาจะวางแผนการศึกษาให้ลงทะเบียนเรียน

วิชาพ้ืนฐานหรือวิชาระดับปริญญาตรี 

 4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ใช่ มีการปรับเพ่ิมรายวิชาใหม่ให้มีความทันสมัย 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 4.5. มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา 

 ความรู้เฉพาะทาง 

 �  ใช ่  �  ไม่ใช่ 

 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 

ใช่ อยากให้มีวิชาหรือ project ที่ ให้นักศึกษาได้เข้าไป

ศึกษาและปรับใช้กับภาคธุรกิจ 

ในรายวิชาเลื อกที่ มี การเรียนการสอนแบบ 

Project-based ซึ่ งมอบหมายให้นั กศึกษาน า

ความรู้ ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่ เกี่ยวเนื่องกับ

เนื้อหาวิชาที่เรียน 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ

ของหลักสูตร และรายวิชา : วัตถุประสงค์ โครงสร้าง 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามีความสัมพันธ์กัน

มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ดีแล้วครับ แต่อยากให้มีรายวิชาที่ได้น าความรู้ที่ได้รับจาก

หลักสูตรไปปรับใช้ได้ในการท างานได้จริง 

รายวิชาบังคับในแผน ก เป็นเครื่องมือส าคัญ

ในทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ ส่วนกลุ่มวิชาเลือก

เป็นวิชาเฉพาะด้าน เช่น ด้านการเงิน ด้าน

คอมพิวเตอร์ ด้านการศึกษา ซึ่งสามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงในการท างาน 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตรมี

ความครอบคลุม และสามารถน าไปใช้มากน้อยเพียงใด 

และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

ครบถ้วนและครอบคลุม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควร

เป็นอย่างไร 

เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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8. ข้อเสนอแนะ  

 8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เปิดโอกาสมากข้ึนแก่นักศึกษาในสาขาวิชาอ่ืนๆ 

ผู้เรียนในหลักสูตรจ าเป็นต้องมีพ้ืนฐาน

คณิตศาสตร์ระดับปริญญาที่เพียงพอต่อการศึกษา

วิชาคณิตศาสตร์ในหลักสูตร 

 8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 

 ดีมาก 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ

เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร) 

มีการให้นักศึกษาได้รับความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

นอกเหนือจากคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรมีกลุ่มวิชาเลือกท่ีหลากหลาย ซึ่งมีการน า

เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เแก้

ปัญหา 

 8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 

การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ comprehensive 

วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ 

มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ให้นักศึกษาได้รับทราบ และสามารถ

ต่อยอดงานที่ผ่านมาได้ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

 

 8.5 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ ไม่มีประเด็นแก้ไข 

9. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง

ตามค าแนะนของผู้ทรง จากเดิม หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

และนวัตกรรมการสอนคณิตศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ปรับปรุงของหลักสูตรและความต้องการของผู้

มีส่วนได้เสีย 

การปรับหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองผู้เข้าศึกษาที่

กว้างขึ้นมีความเหมาะสมเพ่ือเปิดโอกาสให้เข้า

ศึกษาได้ปรับเข้ากับจุดประสงค์ของตนเองมากข้ึน 

มีความเหมาะสม 

 9.1 สอดคล้องความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียและ

วัตถุประสงค์ใหม่ของหลักสูตร 

 9.2 โครงสร้างของหลักสูตร การจัดการหลักสูตรและ

รายวิชา 

 9.3 ข้อเสนอแนะ อ่ืน ๆ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 

ชื่อ-สกุล    อารียุทธ สมาแอ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
ระดับปริญญาตรี 
746-112 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 
746-113 คณิตศาสตร์ 1 
746-227 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 
746-454 สมัมนา 

746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1 
746-692 สัมมนา 2 
746-693 สัมมนา 3 
746-697 สารนิพนธ์ 
746-698 วิทยานิพนธ์ 
746-699 วิทยานิพนธ์ 
กลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ 
 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. ปาฮามี อาแว, อลิสรา ชมชื่น และ อารียุทธ สมาแอ. 2561. ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์. วารสารเกษม
บณัฑิต. 19(2) หน้า 108-124 

2. Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Owusu B.E., Arbu, N. 2018. Age-specific fertility rate 
projections in west Africa. Journal of Population and Social Studies. 26(2), 119–127. 

3. Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. 2018. Neonatal mortality at the 
neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Science. 
18(2), 369–377.  

4. Phon-on. A., Makaje, N., Sama-Ae, A. and Khongraphan, K. 2019. An inertial Siteration 
process, Fixed Point Theory and Applications. DOI: 10.1186/s13663-019-0654-7. 

5. Phon-On, A., Sama-Ae, A. 2019. Total curvature and some characterizations of 
cloased curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata. 199(1), 281-290. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. อาภรณ์ ฟักแก้ว, อลิสรา ชมชื่น และอารียุทธ สมาแอ. 2562. การเปรียบเทียบความสามารถในการ

แก้ โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับการจัดการ 
เรียนรู้ตามขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุม 
วิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond 
the Future”, วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2562. ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 
หนา้ 612–624. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 1. อารียุทธ สมาแอ. 2559. ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน. บริษัทไอคิวมีเดียดีไซน์, สงขลา, 347 หน้า. 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202659046&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202731394&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202659046&zone=
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6306982/
https://doi.org/10.1186/s13663-019-0654-7
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ชื่อ-สกุล    อนิรุทธ ผลอ่อน 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

    Ph.D. (Pure Mathematics) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้น 
746-342 คณิตวิเคราะห์ 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-454 สัมมนา 

746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1 
746-692 สัมมนา 2  
746-693 สัมมนา 3 
746-697 สารนิพนธ์ 
746-698 วิทยานิพนธ์ 
746-699 วิทยานิพนธ์ 
กลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ  

 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Makaje, N., Phon-On, A. 2016. A modified SP-Iterative scheme for solving nonlinear 
equations, Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS). 99(7), 1021-1036 

2. Sama-Ae, A., Phon-On, A. 2018. Total curvature and somecharacterizations of closed 
curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata. 281–290. DOI: 10.1007/ s10711-018-
0349-y 

3. Phon-on. A., Makaje, N., Sama-Ae, A. and Khongraphan, K. 2019. An inertial Siteration 
process. Fixed Point Theory and Applications. DOI: 10.1186/s13663-019-0654-7. 

4. Phon-On, A., Sama-Ae, A. 2019. Total curvature and some characterizations of 
cloased curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata. 199(1), 281-290. 

 2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ไม่มี 

 2.3 หนังสือหรือต ารา 

ไม่มี 

 

https://doi.org/10.1186/s13663-019-0654-7
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ชื่อ-สกุล    นายอาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 

746-103 ฟินแมท 

746-454 หัวข้อพิเศษในคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-454 สัมมนา 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนาทาง 1 
746-692 สัมมนาทาง 2  
746-693 สัมมนาทาง 3 
746-697 สารนิพนธ์ 
746-698 วิทยานิพนธ์ 
746-699 วิทยานิพนธ์ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางการเงิน 
กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ 

 2.1 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Waeto, S., Chuarkham, K. and Intarasit, A. 2017. Forecasting time series movement 

direction with hybrid methodology. Journal of Probability and Statistics. 1-8. DOI: 

10.1155/ 2017/3174305 

2. Chuarkham, K., Intarasit A. and Riyapan, P. Ruin probability for Hypo-exponential 

claim in classical risk process with reinsurance. 2019. Advances in Differential 

Equations and Control processes. 20(1), 37-51. 

3. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J., Boonjing, V., 

Saelee, J. and Intarasit, A. 2019. A knowledge integrated case-based classifier. 

International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering. 6(2019), 

849-871. 

 2.2 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการ 

1. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2558. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 25(3), 505-516. 

2. ลาวัณย์ รัตนจันทร์ เล็ก แซ่จิว และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2559. ปัญหาคลาสสิกภาคขยายปัญหาหนึ่ง

ในวิชาเรขาคณิต. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 42(3), 609-619. 

https://doi.org/10.1155/2017/3174305
https://doi.org/10.1155/2017/3174305
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3. ภาขวัญ ริยาพันธ์ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2560. การจัดเรียงเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มี

ประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 27(2), 393-403. 

4. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2560. ปญัหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 27(3), 589-601. 

 2.3 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

 2.4 หนังสือหรือต ารา 

  ไม่มี 
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ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล    นางสาวนิฟาตมะห์ มะกาเจ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    Dr.techn. (Engineering Science) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-113 คณิตศาสตร์ 1 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 

746-211 คณิตศาสตร์ 3 

746-345 วิธีเชิงตัวเลข 

746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-454 สัมมนา 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงการค านวณและการประยุกต์ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ  

   2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Makaje, N. and Phon-On, A. 2016. A modified SP-iterative scheme for solving nonlinear 

equations. Far East Journal of Mathematical Sciences. 99(7), 1021-1036. 

2. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., SamaAe A , Owusu, B.E., Arbu, N.  2018. Age-specific 

fertility rate projections in west Africa, Journai of Population and Social Studies. 26 (2), 

119-127. DOI: 10.25133/JPSSv26n2.009 

3. Owusu BA, Lim A, Makaje N, Wobil P, SameAe A. 2018. Neonatal mortality at the 

neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Sciences. 

18(2), 369-377. doi.org/10.4314/ahs.v18i2.22 

4. Farida, Makaje, N., Tongkumchum, P., Phon-On, A., Laipaporn, J. 2018. Natural cubic 

spline model for estimating volatility. International Journal on Advanced Science. 

Engineering and Information Technology, 8(4), 1085-1090. 

https://dx.doi.org/10.4314/ahs.v18i2.22
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203683435&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14044398400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203679645&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052664813&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052664813&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
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5. Phon-on, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Khongraphan, K. 2019. An inertial S-iteration 

process, Fixed Point Theory and Applications, DOI: 10.1186/s13663-019-0654-7 

6. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และ อนิรุทธ  ผลอ่อน. 2562 ส่วนขยายของกระบวนการท าซ้ าแบบ MSP, วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา. 24(2). 

7. F. Farida, N. Makaje, and A. Phon-On. 2019. A simplified approach to estimating 

parameter of the GARCH (1, 1) model. Applied Science and Engineering Progress. DOI: 

10.14416/j.asep.2019.06.001 

8. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K' and Phon-on., A., 2019. 

Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. 

Computational Intelligence and Neuroscience. DOI: 10.1155/2019/7519603. 

 2.2 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการ 

1. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2558. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้นและการประยุกต์. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 25(3), 505-516. 

2. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2560. ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 27(3), 589-601. 

2.3 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

2.4 หนังสือหรือต ารา 

  ไม่มี 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55375779000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546360000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57206238524&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://doi.org/10.1155/2019/7519603
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ชื่อ-สกุล    สมพร ช่วยอารีย์ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    วท.ม.(วิทยาการคณนา) 

    Dr rer nat (Applied Mathematics)  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-226 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์ 
746-373 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-454 สัมมนา 

 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Bahtiar, S., Chuai-Aree, S., Busaman, A. 2018. A numerical algorithm and visualization 

software for flood simulation in urban area: A case study of West Jakarta. Indonesia 

International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 12, 147-153. 

2. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., & Owusu, B. E. 2019. Statistical Analysis 

of Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution 

Technology, 18(2), 543-548. 

 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Bahtiar, S., Chuai-Aree, S., Busaman, A., and Hazanee, A. 2016. Numerical Model and 

Software for Simulation and Visualization of Flooding in the Urban Area. 6th 

International Conference on Advances in Engineering Sciences and Applied 

Mathematics (ICAESAM’2016), Kuala Lumpur (Malaysia). Dec 21-22, 2016, 68-74. 
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2. Thumhiwaid, K., Chuai-Aree, S., Phon-On, A. 2016. Numerical Algorithm for 

Simulation and Visualization of Landslide by Water Content and Slope Factors, 

Proceedings of the 20th International Annual Symposium on Computational Science 

and Engineer, Bangkok, Thailand. July 27-29, 2016, 31–44. 

3. Pongsiri, N. and Chuai-Aree, S. 2016. Mathematical Simulation and Visualization of 

Sediment Distribution at Bandon Bay in Surat Thani. The 21st  Annual Meeting in 

Mathematics & Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM&APAM 

2016), Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand. May 23-25, 2016, 291-301. 

4. Ulfah, S. and Chuai-Aree, S. 2016. Modeling, Simulation and Visualization of Air 

Pollution Distribution Using an Advection-Diffusion Model. Annual Int’l Conference 

on Intelligent, Computer Science & Information Systems (ICCSIS-16), Pattaya, 

Thailand. April 28-29, 2016, 189-193. 

 2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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ชื่อ-สกุล    ภาขวัญ ริยาพันธ์ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

    วท.ม.(คณิตศาสตร์) 

    MSc.(Applied Mathematics) 

    Ph.D.(Applied Mathematics) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 

746-103 ฟินแมท 

746-242 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงสามัญ 

746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-454 สัมมนา 

746-521 สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Bekoe, C., Pansombut, T., Riyapan, P., Kakchapati, S., Phon-On, A. 2017. Modeling 

the geographic consequence and pattern of dengue fever transmission in Thailand, 

Journal of Research in Health Sciences.17(2):e00378(1)-e00378(5). 

2. Chuarkham, K., Intarasit A. and Riyapan, P. 2019. Ruin probability for Hypo-

exponentialclaim in classical risk process with reinsurance. Advances in Differential 

Equations and Control processes. 20(1), 37-51. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. Ma, S., Riyapan, P. and Pansombut, T. 2018.  Mathematical derivations of the energy 

function and parameter’s update rules for a continuous restricted Boltzmann 

machine. The 23rd Annual Meeting in Mathematics, Bankkok, 3-5 May 2018, 272-277. 
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 2.2 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการ 

1. ภาขวัญ ริยาพันธ์และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. 2560. การจัดเรียงเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มี

ประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 27(2), 393-403. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ภาขวัญ ริยาพันธ์ และนิฟาตมะห์ มะกาเจ. 2562, คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา, 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี , 

ปัตตานี. 251 หน้า. ISBN: 978-616-485-717-9.  
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ชื่อ-สกุล อารีนา ฮะซานี 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

 ประกาศนียบัตรบัณฑิตศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู) 

 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 Ph.D.(Applied Mathematics) 

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

1.1  ภาระงานสอนในปัจจุบัน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 

746-103 ฟินแมท 

746-113 คณิตศาสตร์ 1 

746-114 คณิตศาสตร์ 2 

746-112 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 

746-221 พีชคณิตเชิงเส้น 

746-243 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 

746-402 สหกิจศึกษา 

746-403 การฝึกงาน 

746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงการค านวณและการประยุกต์ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1  บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Hazanee, A., Lesnic, D., Ismailov, M. I. and Kerimov, N. B. 2019. Inverse time-

dependent source problems for the heat equation with nonlocal boundary 

conditions. Applied Mathematics and Computation. 346, 800-815. 

2. Hussein, M.S., Lesnic, D., Johansson, B.T. and Hazanee, A. 2018. Identification of a 

multi-dimensional space-dependent heat source from boundary data, Applied 

Mathematical Modelling. 54, 202-220. 
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3. อารีนา ฮะซานี. 2561. ระเบียบวิธีปริพันธ์จ ากัดที่สร้างจากกฎสี่เหลี่ยมคางหมูส าหรับการแก้ปัญหา

ผกผันของสมการความร้อนและเงื่อนไขค่าขอบไม่เฉพาะที่ . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 23(3), 

1345-1358. 

2.2  ผลงานทีเ่สนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. Hazanee, A. 2017. Finite integration method for the time-dependent heat source 

determination of inverse problem. The 6th Burapha University International 

Conference 2017, Holiday Inn Hotel, Pattaya, August 3-4, 2017, 391–401. 

2. Lesmana, R., Hazanee, A., Phon-On, A. and Saelee, J. 2017. A finite integration 

method for a time-dependent heat source identification of inverse problem. The 5th 

ASEAN Academic Society International Conference (AASIC2017), Khon Kaen 

University, Khon Kaen, July 26-27, 444–451. 

2.3  บทความวิชาการ 

1. อารีนา ฮะซานี. 2561. ระเบียบวิธีปริพันธ์จ ากัดส าหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์. วารสาร

วิทยาศาสตร์บูรพา. 23(1), 288-303. 

2.4  หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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อาจารย์ประจ า (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 

ชื่อ-สกุล    รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-341 แคลคลูัสขั้นสูง 

746-342 คณิตวิเคราะห์ 

746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 

746-373 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

746-454 สัมมนา 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงการค านวณและการประยุกต์ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

2. ผลงานวิชาการ 

 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Phon-On, A. & Saelim, R., 2019. Quadratic Polynomials with Rational Roots and Integer 

Coefficients in Arithmetic Progression. Thai J. Mathematics. 17(2): 293-303.  

 

 2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

  ไม่มี 

 2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี
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ชื่อ-สกุล    เซาฟี บูสะมัญ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

    Dr.rer.nat (Algebra)  

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-454 สัมมนา 

746-112 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 

746-223 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 

746-224 ทฤษฎีเซต 

746-225 หลักคณิตศาสตร์ 

746-321 พีชคณิตนามธรรม 

746-454 สัมมนา 

746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

กลุ่มวิชาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือการศึกษา 

 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 ไม่มี 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

Busaman, S. (2019). Unitary Menger Algebra of C-quantifier free formulas of type . 

Asian-European Journal of Mathematics. doi.org/10.1142/S1793557121500509.  

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 

 

https://doi.org/10.1142/S1793557121500509
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ชื่อ-สกุล อนุรักษ์ บูสะมัญ 

วุฒิการศึกษา วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา) 

 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา) 

ต าแหน่งวิชาการ อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 

746-111 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 

746-112 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 

746-226 คณิตศาสตร์ดิสครีต 

746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 

746-454 สัมมนา 

 

 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทางระบบพลวัต 

2. ผลงานวิชาการ 

2.1  บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Bahtiar, S., Chuai-Aree, S. and Busaman, A. 2018. A numerical algorithm and 

visualization software for flood simulation in Urban Area: A case study of west 

Jakarta, Indonesia. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing 

12. 147-153. 

2.2  ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

2.3  หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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อาจารย์ประจ า (สาขาวิชาสถิติ) 

ชื่อ-สกุล   อภิรดี แซ่ลิ่ม 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (วาริชศาสตร์) 

     วท.ม. (ระบาดวิทยา) 

    ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่ 

747-231 การวิเคราะห์ประชากร 

747-339 ตัวแบบทางสถิติ 

747-452 สัมมนา 

746-451 โครงงานรายบุคคล 

ระดับปริญญาโท 

747-521 สถิติส าหรับงานวิจัย 

747-522 ตัวแบบทางสถิติ 1 

721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี 

747-571 สัมมนา 

747-581 วิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาเอก 

747-670 วิทยานิพนธ์ 

747-675 สัมมนา 1 

747-676 สัมมนา 2 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานวิชาการ 

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Lim, A. and McNeil, D. 2016. Modeling for demographic and regional prevalence and 

trends of smoking in Thai males. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and 

Public Health. 47(2), 309-317. 

2. Zhao, M., Yang, X., Jiao, X., Lim, A., Ren, X., Snellingen, T. and Liu, N. 2016. The diurnal 

variation pattern of choroidal thickness in macular region of young healthy female 
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individuals using spectral domain optical coherence tomography, International Journal 

of Ophthalmology. 9(4), 561-566. 

3. Yang, X., Deng, Y., Gu, H., Ren, X., Lim, A., Snellingen, T., Liu, X., Wang, N., Pak, J. W., Liu, 

N. and Danis, R. P. 2016. Relationship of retinal vascular calibre and diabetic retinopathy 

in Chinese patients with type 2 diabetes mellitus: the Desheng Diabetic Eye Study, 

British Journal of Ophthalmology. 100, 1359-1365. 

4. Yang, X., Deng, Y., Gu, H., Lim, A., Snellingen, T., Liu, X., Wang, N., Domalpally, A., Danis, 

R.P. and Liu, N. 2016. C-reactive protein and diabetic retinopathy in Chinese patients 

with type 2 diabetes mellitus, International Journal of Ophthalmology. 9(4), 111-118. 

5. Guragain, A. M., Paudel, B. K., Lim, A. and Choonpradub, C. 2016. Adolescent marriage in 

Nepal: A subregional level analysis. Marriage & Family Review. 2016. DOI: 

10.1080/01494929.2016.1157560. 

6. Kakchapati, S., Singh, D.R., Rawal, B.B. and Lim, A. 2016. Sexual risk behaviors, HIV, 

and syphilis among female sex workers in Nepal HIV/AIDS - Research and Palliative 

Care. 9, 9-18. 

7. Kakchapati, S., Singh, D.R., Rawal, B.B. and Lim, A. 2016. Human immunodeficiency 

virus infection and related risk behavior in people who inject drugs in Nepal. Asian 

Biomedicine. 10(6), 609-617. 

8. Guragain, A.M., Paudel, B.K., Lim, A., and Choonpradub, C. 2017. Adolescent marriage 

in Nepal: A subregional level analysis Marriage and Family Review. 53(4), 307-319. 

9. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A. Owusu, B.E. and Arbu, N. 2018. Age-specific 

fertility rate projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies. 26(2), 

119-127. 

10. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. 2018. Neonatal mortality 

at the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health 

Science. 18(2), 369-377. 

11. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. 2018.  Neonatal mortality at 

the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Science. 

18(2), 369-377. 

12. Gautam, N., Ueranantasun, A. and Lim, A. 2018. The models of age-specific mortality 

rates and their patterns from female total population counts. Journal of Population 

and Social Studies. 26(3), 235 -247. 
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13. Sae-Tae, N, Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. 2018. Hospital reported factors 

associated with mortality among road traffic accident victims in Southern Thailand. The 

Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health. 49(4), 717-726. 

14. Hue, H.T.T, Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C. and Nitiratsuwan, T. 2018. Shrimp and fish 

catch landing trends in Songkhla Lagoon, Thailand during 2003-2016. Applied Ecology 

and Environmental Research. 16(3), 3061-3078. 

15. Hue, H.T.T, Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T. and Goncalo, C. 2018. Physical 

properties of three Songkhla Lagoon fish species in the lower Gulf of Thailand during 

and after the monsoon season. Applied Ecology and Environmental Research. 16(5), 

6113-6127. 

 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

1. อภิรดี แซ่ลิ่ม. 2559. การจัดการข้อมูล กราฟ และการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยโปรแกรม R, บริษัทไอ

คิวมีเดียดีไซน์: สงขลา, 434 หน้า. 
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ชื่อ-สกุล    ฤสา แม็คแนล 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    M.APP.STATS 

Ph.D.(Statistics) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

 747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่ 

 747-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 

 747-323 การวิเคราะห์การ

ถดถอย 

 747-339 ตัวแบบสถิติ 
ระดับปริญญาโท 

748-511 การจัดการข้อมูล  

 747-571 สัมมนา 

 747-671 สัมมนา 1 

 747-672 สัมมนา 2 

 747-660 วิทยานิพนธ์ 

 747-670 วิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาเอก 

747-670 วิทยานิพนธ์ 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Chooprateep, S., McNeil, N. 2016. Surface air temperature changes from 1909 to 

2008 in Southeast Asia assessed by factor analysis. Theoretical and Applied 

Climatology. 123(1), 361-368. 

2. Wanishsakpong, W., McNeil, N. 2016. Modelling of daily maximum temperatures 

over Australia from 1970 to 2012. Meteorological Applications. 23(11), 115-122. 

3. Wanishsakpong, W., McNeil, N. Notodiputro, K.A. 2016. Modelling of daily maximum 

temperatures over Australia from 1970 to 2016. Atmospheric Science Letters. 17(7), 

378-383. 
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4. Wanishsakpong, W., Notodiputro, K.A., McNeil, N. 2016. Clustering and Forecasting 

Maximum Temperature of Australia. Chiang Mai Journal of Science. 43, 904-914. 

5. McNeil, N., Chirtkiatsakul, B. 2016. Statistical models for the pattern of sea surface 

temperature in the North Atlantic during 1973–2008. International Journal of 

Climatology. DOI: 10.1002/joc.4598. 

6. Me-ead, C., McNeil, N. 2016. Graphical display and statistical modeling of 

temperature changes in tropical and subtropical zones. Songklanarin Journal of 

Science and Technology. 38(6), 715-721. 

7. Kattel, S., McNeil, N., Tongkumchum, P. 2017. Social Determinants of Linear Growth 

among under Five Years Children in Nepal. Pertanika Journal of Social Science and 

Humanity. 25(2), 851-860. 

8. Owusu, B.E., McNeil, N. 2018. Statistical Modelling of Daily Rainfall Variability 

Patterns in Australia. Pertanika Journal of Science and Technology. 26(2), 691-706. 

9. Owusu, B.E., McNeil, N. 2019. Statistical Modelling of 5-day average rainfall 

probability of occurrence in Australia during 1950-2013. Environmental Earth 

Sciences. 78-66: https://doi.org/10.1007/s12665-019-8061-2. 

10. Prashanth, G., McNeil, N., Owusu, B.E. 2019. Statistical Modelling of 4-hourly Wind 

Patterns in Calcutta, India. Nature Environment and Pollution Technology. 18(1), 73-

80. 

11. Tentsho, K., McNeil, N., Tongkumchum, P. 2019. Examining timely graduation rates 

of undergraduate students. Journal of Applied Research in Higher Education. 11(2), 

199-209. 

12. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., & Owusu, B. E. 2019. Statistical Analysis 

of Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution 

Technology. 18(2), 543-548. 

2.2 บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

2.3 ต าราหรือหนังสือ 

 ไม่มี 
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ชื่อ-สกุล    ภัทราวรรณ ทองค าชุม 

วุฒิการศึกษา   วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

     พบ.ม.(สถิติประยุกต)์ 

    Ph.D.(Statistics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
747-333 ระเบียบวิธีวิจัย 
747-431 สถิติส าหรับงานวิจัย 

ระดับปริญญาโท 
747-511 การออกแบบวิจัย 
747-516 หัวข้อพิเศษ 
747-515 การเขียนเชิงวิชาการ 
747-571 สัมมนา 
747-581 วิทยานิพนธ์ 

ระดับปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 
747-670 วิทยานิพนธ์ 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1 
746-692 สัมมนา 2 
746-693 สัมมนา 3 
746-697 สารนิพนธ์ 
746-698 วิทยานิพนธ์ 
746-699 วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานวิชาการ  

    2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1.  Chuangchang, P., Sangkhaduang, T. and Tongkumchum, P. 2016. Modelling Developed 

Land in Phuket Province of Thailand: 2000-2009. Pertanika Journal of Social Science 

and Humanities. 24(2), 795-810. 

2.  Chuangchang, P., Thinnukool, O. and Tongkumchum, P. 2016. Modelling urban growth 

over time using grid-digitized method with variance inflation factors applied to spatial 

correlation. Arab J Geosci, 9: 342. doi: 10.1007/s12517-016-2375-0 

3.  Pipatjaturon, N., Ma-a-lee, A., Tongkumchum, P. and Ueranantasan, A. 2016. Estimating 

death due to liver cancer deaths in Thailand: methodologies to optimize the use of 

verbal autopsy data. Far East Journal of Mathematical Science. 100(10), 1595-1610. 

4.  Rittiboon, K. and Tongkumchum, P. 2016. Using Linear Regression to measure bird 

abundance. Environ Dev Sustain, 19, 1003-1013. doi: 10.1007/s10668-016-9785-8 

5.  Maharjan, M., Tongkumchum, P. and Kakchapati, S. 2016. Social determinants of 

discontinuation of depo-provera among married women in Nepal. Edorium Journal 

Public health. 3, 1-6. 
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6.  Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P. and Ueranantasan, A. 2017. Estimating lung cancer 

deaths in Thailand based on verbal autopsy study in 2005. Pertanika Journal of Social 

Science and Humanities. 25(2), 469-478. 

7.  Kattel, S., McNeil, N. and Tongkumchum, P. 2017. Social determinants of linear growth 

among under five years children in Nepal. Pertanika Journal of Social Science and 

Humanities. 25(2), 851-860. 

8.  Awang, H., Tan, L.Y., Mansor, N., Tongkumchum, P. and Eso, M. 2017. Factors related 

to successful return to work following multidisciplinary rehabilitation. Journal 

Rehabilitation Medicine. 49, 520-525. 

9.  Suwanro, S., Tongkumchum, P., Choonpradub, C., Ma-a-lee, A., and Dureh, N. 2018. 

Socio-economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based 

study using Thailand 2000 census. Kasetsart Journal of Social Sciences. 39, 129-134. 

10. Ma-a-lee A., Pipatjaturon N., and Tongkumchum., P. 2018. Correcting misreported 

multinomial outcome based on logistic regression model with application to stroke 

mortality data in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(5), 397-

408. 

11. Sharma, I., Ueranantasun and Tongkumchum, P. 2018. Modeling of satellite data to 

identify the seasonal patterns and trends of vegetation index in Kathmandu valley, 

Nepal from 2000 to 2015. Jurnal Teknologi. 80(4), 125-133. 

12. Watthanapradith, M. and Tongkumchum, P. 2018. Impeding factors in completing a 

doctoral degree: analysis of a survey. Academic Services Journal Prince of Songkla 

University. 29(2), 86-95. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

ไม่มี 
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ชื่อ-สกุล    อัตชัย เอื้อนันตสันต์ 

วุฒิการศึกษา   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

    M.Eng.Sc. (Electrical Engineering) 

ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-452 สัมมนา  

746-451 โครงงานรายบุคคล 

748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

748-122 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

2. ผลงานวิชาการ 

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Pipatjaturon, N., Ma-a-Lee, A., Tongkumchum, P., & Ueranantasun A. 2016. Estimating 

Liver Cancer Death in Thailand: Methodlogies to Optimize the Use of Verbal 

Autopsy Data. Far East Journal of Mathematical Sciences, 100(10), 1595-1610 

2. Eso, M., Kuning M., Green, H., Ueranantasun, A., & Chuai-Aree, S. 2016. The Southern 

Oscillation Index as a Random Walk. Walailak Journal of Science and Technology, 

13(5), 317-327 

3. Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P., & Ueranantasun A. 2017. Estimating Lung Cancer 

Deaths in Thailand Based on Verbal Autopsy Study in 2005.  Pertanika Journal of 

Science & Technology, 25(2), 469-478. 

4. Singh, U., Ueranantasun, A. and Kuning M. 2017. Factors Associated with Low Birth 

Weight in Nepal Using Multiple Imputation. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(67), 1-

10. 

5. Sharma, I., Tongkumchum, P., & Ueranantasun, A. 2018.  Modeling of Land Surface 

Temperature to Determine Temperature Patterns and Detect their Association with 

Altitude in the Kathmandu Valley of Nepal. Chiang Mai University Journal of Natural 

Sciences, 17(4), 275-288. 
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6. Sae-Tae, N., Lim, A., Kakchapati, S., & Ueranantasun, A. 2018.  Hospital Reported 

Factors Associated with Mortality among Road Traffic Accident Victims in Southern 

Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(4), 

717-726. 

7. Gautam, N., Ueranantasun A., & Lim, A. 2018. The Models of Age-specific Mortality 

Rates and Their Patterns from Female Total Population Counts. Journal of 

Population and Social Studies, 26(3), 235-247. 

8. Sharma, I., Ueranantasun, A., & Tongkumchum, P. 2018. Modeling of Satellite Data to 

Identify the Patterns and Trends of Vegetation Index in Kathmandu Valley, Nepal 

from 2000 to 2015, Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering). 80(4), 125-133 

9. Singh, U., Ueranantasun, A., & Kuning, M. 2018.  Socio-Demographic Factors 

Associated with Low Birth Weight in Nepal Using Imputation of Missing Determinants. 

Pertanika Journal of Science & Technology (JST), 26(2), 615-626.  

10. ชวนัสถ์ เจนการ, ณัฐพล แสงอรุณ, อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ และ สันธนา ชัยมนตรี. 2562. การจัดท า

ระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์และก าหนดมาตรฐานการ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทพงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร

กระบวนการยุติธรรม, 12(2), 1-25. 

11. Gautam, N., Lim, A., & Ueranantasun, A. 2019. Demographic and Regional Trends of 

Smoking among Thai Females from 1986 to 2014. Epidemiology, Biostatistics and 

Public Health, 16(3), e13072-1-e13072-6.  

12. Sharma, P., Ueranantasun, A., Tongkumchum, P., & Eso, M. 2019. Modelling of 

Chlorophyll-a Concentration Patterns from Satellite Data Using Cubic Spline 

Function in Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 

18(3), 1053-1062. 

 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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อาจารย์ประจ า (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์) 

ชื่อ-สกุล    กิตติยา คงกระพันธ์ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

    ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
745-116 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 

746-402 สหกิจศึกษา 

746-451 โครงงานวิจัย 

746-452 สัมมนา 

748-121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

748-222 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 

748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เบื้องต้น 

748-415 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 

748-443 การประมวลผลภาพเบื้องต้น 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนาทาง 1 

746-692 สัมมนาทาง 2 

746-693 สัมมนาทาง 3 

746-697 สารนิพนธ์ 

746-698 วิทยานิพนธ์ 

746-699 วิทยานิพนธ์ 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

2. ผลงานวิชาการ 

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Khongkraphan, K. 2019. An Efficient Fingerprint Matching by Multiple Reference 

Points, Journal of Information Processing Systems. 15(1), 22-33. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 

http://jips-k.org/q.jips?cp=pp&pn=627
http://jips-k.org/q.jips?cp=pp&pn=627
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ชื่อ-สกุล    ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

    M.Sc. (Computer and Information Networks) 

    Ph.D. (Electronic Systems Engineering) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 

747-325 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 

748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

748-121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

748-312 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ 

748-442 ปัญญาประดิษฐ์ 

746-451 โครงงานรายบุคคล 

746-452 สัมมนา 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Tatdow Pansombut, Siripen Wikaisuksakul, Kittiya Khongkraphan, and Aniruth Phon-on. 

2019. Convolutional Neural Networks for Recognition of Lymphoblast Cell 

Images. Computational Intelligence and Neuroscience. 1-12.  

DOI: 10.1155/2019/7519603. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 

https://doi.org/10.1155/2019/7519603
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ชื่อ-สกุล    สล้าง มุสิกสุวรรณ 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ 

    M.Sc. (Software Engineering) 

    Ph.D (Computer Science) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
746-451 โครงงานรายบุคคล 
746-452 สัมมนา 
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
748-312 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบปฏิบัติการ 
748-225 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 
748-322 การวิเคราะห์ระบบและออกแบบ
ระบบ 
748-333 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1 
746-692 สัมมนา 2 
746-693 สัมมนา 3 
746-697 สารนิพนธ์ 
746-698 วิทยานิพนธ์ 
746-699 วิทยานิพนธ์ 
กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., & Owusu, B. E.  2019. Statistical Analysis 

of Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution 

Technology. 18(2), 543-548. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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ชื่อ-สกุล    ทัดดาว ปานสมบัติ 

วุฒิการศึกษา   B.S (Computer Science) 

    M.S (Computer Science) 

    Ph.D (Computer Science) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์ 
746-103 ฟินแมท 
746-451 โครงงานรายบุคคล  
746-451 โครงงานวิจัย 
746-452 สัมมนา 
747-325 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 
748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ  
748-121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เบื้องต้น 
748-414 ปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
748-424 การโปรแกรมเว็บ 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1 
746-692 สัมมนา 2 
746-693 สัมมนา 3 
กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

2. ผลงานวิชาการ 

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. 2019.  
Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. 
Computational Intelligence and Neuroscience. 2019, 1-12. DOI: 
10.1155/2019/7519603 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. Ma, S., Riyapan, P. and Pansombut, T. 2561.  Mathematical derivations of the energy 

function and parameter’s update rules for a continuous restricted Boltzmann 

machine. The 23rd Annual Meeting in Mathematics, กรุงเทพมหานคร, 3-5 พฤษภาคม 

2561, 272-277. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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ชื่อ-สกุล    จารุณี แซ่หลี 

วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

    ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

1. ภาระงานสอน 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
748-101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

748-322 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

748-332 ระบบฐานข้อมูล 

748-415 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการ

สารสนเทศ 

748-431 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

746-451 โครงงาน 

746-452 สัมมนา 

746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

746-691 สัมมนา 1 

746-692 สัมมนา 2 

746-693 สัมมนา 3 

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ด้านคอมพิวเตอร์ 

 

2. ผลงานวิชาการ  

2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Muangprathub, J., Saeliw, A., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J. and 

Muangon, W. 2018. Medical Diagnostic System on Mobile Application Using 

Association Rule Extraction. Fuzzy Systems and Data Mining IV. 309(1), 532-540. 

2. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J., Boonjing, V., 

Saelee, J. and Intarasit, A. 2019. A knowledge integrated case-based classifier. 

International journal of software engineering and knowledge engineering. 6(2019), 

849-871. 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
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ภาคผนวก ง-1 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง-2 

รายช่ือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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