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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที่  1.  ข้อมูลโดยท่ัวไป 
1.  ชื่อหลักสูตร 

รหัส  25490191109984 
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
   ชื่อปริญญาภาษาไทย:  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Doctor of Philosophy (Mathematics) 
   อักษรย่อภาษาไทย:  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
   อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  Ph.D. (Mathematics) 

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
ส าหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์แบ่ง 2 แบบดังนี้  
หลักสูตรแบบ 1.1  

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

หลักสูตรแบบ 2.1  
ส าหรับผู้ที่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก  
ท าดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ  
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรปริญญาเอก  
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5.2 ภาษาที่ใช้   
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา 

5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย   
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน................................................................................................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............................................... 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2559 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   
  หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2554  
   สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2559  
  วันที่ 22  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 
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   สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  3/2559 
  วันที่ 18  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2561 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     

8.1 นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.2 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาท้ังในส่วนของรัฐและเอกชน  
8.3 นักคณิตศาสตร์  
8.4 นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  และ ธนาคาร  
8.5 นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ  
8.6 ประกอบอาชีพอิสระ  

 

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/
มหาวิทยาลัย/ประเทศ (กรณีจบจากต่างประเทศ/ปี พ.ศ.) 
        (1)  นางสาวสาธินี เลิศประไพ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-0038X-XX-X   
     ปร.ด. (คณิตศาสตร์)                มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2548  
     วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์      มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2541  
  ว ท.บ. (คณิตศาสตร์)                มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2537  
     ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 (2) นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  3-1601-0029X-XX-X 

   ปร.ด. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2549 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2544 
     ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

       (3)  นางสาววรพรรณ จันทร์ดี     เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0107X-XX-X   
  Ph.D. (Mathematics)   Stanford University, USA. พ.ศ. 2553 
                     B.A. (Mathematics)  Cornell University, USA.   พ.ศ. 2548 
     ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้ง 
  นอกสถานที่ตั้ง 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  คณิตศาสตร์ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญในการเสริมสร้างความสามารถใน
การให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์อันจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างกว้างขวางในทางเศรษฐกิจ และในศาสตร์ต่างๆ จ านวนมาก  การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
คณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในวิชาแกนทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งระดับ
หนึ่ง 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 รัฐบาลได้มีนโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ที่ท าการเรียนการสอน  ซึ่งเนื่องจากเดิมนั้นส่วน
ใหญ่แล้วเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่เก่ียวกับการพิสูจน์  เกี่ยวกับการค านวณ เป็นต้น  การเรียน
การสอนจึงยังไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีขึ้น ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถประยุกต์การเรียน
การสอนที่มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มากข้ึนกว่าเดิม 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 มีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้าน คณิตศาสตร์    
เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาค การผลิตก าลังคนที่ผลิตนั้นจะต้อง
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะ
น าไปปฏิบัติ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่ีมีแหล่ง
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลส าหรับวางแผนเพื่อประกอบการท างานอย่างเป็น
ระบบ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จึงมีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูง เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งใน
ภาครัฐบาล ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ 
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13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ไม่มี  

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
 30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 302 71259 ทอพอโลยี     3 (3-0-6) 
 30272159 พีชคณิตเชิงเส้น     3 (3-0-6) 
 30272259 พีชคณิตนามธรรม 1      3 (3-0-6) 
 30272359 พีชคณิตนามธรรม 2      3 (3-0-6) 
 30273159 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต     3 (3-0-6) 
 30273259 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์     3 (3-0-6) 
 30274159    การวิเคราะห์เชิงจริง 1    3 (3-0-6) 
 30274259    การวิเคราะห์เชิงจริง 2    3 (3-0-6) 
 30274359    การวิเคราะห์เชิงซ้อน    3 (3-0-6) 
 30275159    ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3 (3-0-6) 
 30275259    กระบวนการสโตแคสติก    3 (3-0-6) 
 30276159   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    3 (3-0-6) 
 30277159    ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3 (3-0-6) 
 30277259    สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3 (3-0-6) 
 30278159    การวิเคราะห์เชิงประยุกต์    3 (3-0-6) 
 30278259    การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์   3 (3-0-6) 

 

 13.3  การบริหารการจัดการ 
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับสาขาวิชาเป็นผู้

ก ากับดูแล ประสานงานกับสาขาวิชาหรือคณะต่าง ๆ ที่จัดรายวิชาซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดย
ต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้
นิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการระดับคณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของสาขาวิชา  ส าหรับนิสิตที่มาเลือกเรียน เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น จะต้องมีการประสาน
กับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตเหล่านั้นเรียน
หรือไม ่  
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หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
-ปรัชญา- 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลากรให้เป็น
ผู้มีความรอบรู้ลึกซึ้ง และมีความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนาคณิตศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล   

 
-ความส าคัญ- 

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ท าให้ทุกคนต้องใช้การคิดค านวณและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่
ตลอดเวลา  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เก่ียวข้องกับตัวเลข  จ านวน  การคิดค านวณต่าง ๆ ซึ่งมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน  นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการคิดค านวณแล้ว  คณิตศาสตร์ยังเป็น
รากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง  ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์  วิศวกรรม  และ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
ดังนั้นการมีนักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี    
 นอกจากนั้น  คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เก่ียวกับการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์จะช่วย
ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ท า
ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ 
เหล่านี้และสามารถน าไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

 
-เหตุผลในการปรับปรุง-   

เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
ด าเนินการเปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 
ปี ทั้งนี้ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มา
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษท่ี 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในปัจจุบัน 
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-วัตถุประสงค์- 
1. หลักสูตรต้องการผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยทาง

คณิตศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  โดย

ดุษฎีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น  

2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้ 

แบบ 1.1  

2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

2.2 มีความความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ระดับสูงที่

สามารถด าเนินการวิจัยในระดับขั้นสูงได้ 

2.3 สามารถประยุกต์ความรู้ในงานด้านคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี 

2.4 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของ

สังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบ 2.1  

2.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 

2.2 มีความความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ ระดับสูงที่

สามารถด าเนินการวิจัยในระดับขั้นสูงได้ 

2.3 สามารถประเมินปัญหาด้านคณิตศาสตร์ และประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในการ

แก้ปัญหาดังกล่าวในสังคมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 มีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านคณิตศาสตร์ เพ่ือตอบสนองเป้าหมายของ

สังคมและองค์กรได้อย่างดี 
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22. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. ปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่า
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่
กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนดและสอดคล้องกับ
ความต้องการของภาครัฐ
และเอกชน 

1.1  เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและ
เอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนา
หลักสูตร 
1.2  ประสานความร่วมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดการฝึก
ประสบการณ์ของนิสิต 
1.3 มีการใช้ระบบ TQF ในกระบวนการ
ก ากับและดูแลคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.1 เอกสารการประสานงานกับ
ภาครัฐบาลและเอกชนในการมี
ส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตร 
1.2 เอกสารการประสานงานกับ
ภาครัฐบาลและเอกชนในการส่ง
นิสิตฝึกงาน 
1.3 รายงานผลการด าเนินงาน
หลักสูตร 
- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
บัณฑิตโดยเฉลี่ยระดับ 3.51 จาก
ระดับ 5 

2. ยกระดับทรัพยากร
สายผู้สอนเพื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิสิต 

2.1  อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเบื้องต้นเก่ียวกับเทคนิคการสอน
การวัดและประเมินผล 
2.2  อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่าง ๆ 
และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้มี
ความรู้ความสามารถในการประเมินผล
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผู้สอน
จะต้องสามารถวัดและประเมินผลได้เป็น
อย่างดี 

หลักฐานหรือเอกสารทีแ่สดงผล
การด าเนินการ 

3. ปรับขยายเพิ่มจ านวน
ห้องปฏิบัติการ 

3.1 เพิ่มจ านวนและพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ
ให้มีเพียงพอกับจ านวนนิสิต 

จ านวนห้องปฏิบัติการพร้อม
ครุภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึนเพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   วัน – เวลาราชการปกติ 
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ  

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก 
   “ดีมาก” หมายถึง (ระบ)ุ  
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม  

1. เป็นผู้มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการ   
อุดมศึกษาก าหนด 

2. ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า และ 
สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
หลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นสาขา วิชาที่เน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ซ่ึงในเบื้องต้นผู้ที่เป็นนิสิต

แรกเข้าควรมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็
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ตามยังมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ยังมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ดังนั้นนิสิตแรกเข้าจึงต้องใช้ความพยายามอย่าง
มากในการปรับตัวเพ่ือให้สามารถเรียนได้ในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร   

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ส าหรับนิสิตที่มีปัญหาเก่ียวกับพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะจัดให้

นิสิตเรียนเพ่ิมเติมในบางรายวิชาของระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้มีการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าตัวนิสิต ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหา นิสิตสามารถปรึกษาหรือขอ
ค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

ปีการศึกษา 2559 2560 2561 2562 2563 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 3 3 3 3 3 

ปีที ่2 - 3 3 3 3 

ปีที่ 3 - - 3 3 3 

รวม 3 6 9 9 9 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 3 3 3 

หมายเหตุ จ านวนรับเข้าที่ระบุเป็นจ านวนทั้งสองแผนรวมกัน (แบบ 1.1 และ 2.1) 
 
2.6 งบประมาณตามแผน 

             หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายจ่าย 2559 2560 2561 2562 2563 

1. งบบุคลากร 1,440 1,510 1,590 1,670 1,750 
2. งบด าเนินการ 400 400 400 400 400 
3. งบลงทุน 200 200 300 300 350 
4. งบเงินอุดหนุน 850 850 900 900 950 

รวม 2,890 2,960 3,190 3,270 3,450 
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2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 
2 รูปแบบคือ 

1. การเทียบโอนผลการเรียน หมายความว่า การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาใน
ระดับเดียวกัน ที่ได้เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ที่มหาวิทยาลัย
รับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในมหาวิทยาลัยบูรพา 

2. การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอน
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตาม
อัธยาศัยของนิสิต เพ่ือนับเป็นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยบูรพา 

   หลักเกณฑ์การเทียบโอนเป็นไปตา มประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่องการเทียบโอนผล
การเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3 .1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
 แบบ 1  
 แบบ 1.1      48  หน่วยกิต 
 แบบ 2  
 แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า    48  หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   1 )  แบบ 1.1 
   ดุษฎีนิพนธ์  48  หน่วยกิต 
 2)  แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาบังคับ  3   หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
   ดุษฎีนิพนธ์  36  หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
  1. หลักสูตรแบบ 1.1 
 30289859 ดุษฎีนิพนธ์     48 (0-0-144) 
    Doctoral Dissertation   

และนิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์นิพนธ์  โดยไม่นับหน่วยกิต 

   

2. หลักสูตรแบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ  จ านวน 3 หน่วยกิต  ได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ดังนี้ 

 30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์    1 (0-2-1) 
   Current Research Topics in Mathematics 
 30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1   1 (0-2-1) 
   Seminar in Advanced Mathematics I 
 30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2   1 (0-2-1) 
   Seminar in Advanced Mathematics II 

 
หมวดวิชาเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาในหมวด 
วิชาต่อไปนี้ (ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์) 

 30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
   Mathematical Proof and Analysis 
 302 71259 ทอพอโลยี     3 (3-0-6) 
   Topology 
 30272159 พีชคณิตเชิงเส้น     3 (3-0-6) 
   Linear Algebra 
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 30272259 พีชคณิตนามธรรม 1      3 (3-0-6) 
   Abstract Algebra I 
 30272359 พีชคณิตนามธรรม 2      3 (3-0-6) 
   Abstract Algebra II 
 30273159 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต     3 (3-0-6) 
   Algebraic Number Theory 
 30273259 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์     3 (3-0-6) 
   Analytic Number Theory 
 30274159    การวิเคราะห์เชิงจริง 1    3 (3-0-6) 
   Real Analysis I    
 30274259    การวิเคราะห์เชิงจริง 2    3 (3-0-6) 
   Real Analysis II 
 30274359    การวิเคราะห์เชิงซ้อน    3 (3-0-6) 
   Complex Analysis 
 30275159    ทฤษฎีความน่าจะเป็น    3 (3-0-6) 
   Probability Theory 
 30275259    กระบวนการสโตแคสติก    3 (3-0-6) 
   Stochastic Processes 
 30276159   การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    3 (3-0-6) 
   Numerical Analysis 
 30277159    ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3 (3-0-6) 
   Theory of Ordinary Differential Equations 
 30277259    สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย    3 (3-0-6) 
   Partial Differential Equations 
 30278159    การวิเคราะห์เชิงประยุกต์    3 (3-0-6) 
   Applied Analysis 
 30278259    การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์   3 (3-0-6) 
   Mathematical Modeling 
 30289459    หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1  3 (3-0-6) 
   Special Topic in Advanced Mathematics I 
 30289559    หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2  3 (3-0-6) 
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   Special Topic in Advanced Mathematics II 
 30299859 ดุษฎีนิพนธ์     36 (0-0-108) 
    Doctoral Dissertation   
 

ความหมายของรหัสวิชา 
เลขรหัส      302 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 เลข 1 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ และทอพอโลยี 
 เลข 2 หมายถึง พีชคณิต 
 เลข 3 หมายถึง ทฤษฎีจ านวน 
 เลข 4 หมายถึง การวิเคราะห์ 
 เลข 5 หมายถึง ความน่าจะเป็น 
 เลข 6 หมายถึง วิธีการเชิงตัวเลข 
 เลข 7 หมายถึง สมการเชิงอนุพันธ์ 
 เลข 8 หมายถึง เกี่ยวกับการประยุกต์ในสาขาอ่ืนๆ 
 เลข 9 หมายถึง หัวข้อเฉพาะหรือสัมมนา ดุษฎีนิพนธ์ 
เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับที่รายวิชา   

เลขรหัสตัวที่ 7-8       หมายถึง ปีที่สร้าง/ปรับปรุงรายวิชา 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ในแต่ละภาค
เรียนของปีการศึกษา  ดังนี้ 
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1. หลักสูตรแบบ 1.1 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
3  

รวม (Total) 3 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
 

2. หลักสูตรแบบ 2.1 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาต้น (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
วิชาเลือก xxxxxxxx วิชาเลือก 6 

รวม (Total) 6 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
วิชาบังคับ 30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์  

Current Research Topics in Mathematics 
1 (0-2-1) 

วิชาเลือก xxxxxxxx วิชาเลือก 3 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
4  

รวม (Total) 8 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
วิชาบังคับ 30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 

Seminar in Advanced Mathematics 1 
1 (0-2-1) 

ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 
Doctoral Dissertation   

7  

รวม (Total) 8 
ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
วิชาบังคับ 30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 

Seminar in Advanced Mathematics 2 
1 (0-2-1) 

ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 
Doctoral Dissertation   

7  

รวม (Total) 8 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎ-ีปฏิบัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 
ดุษฎีนิพนธ์ 30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 

Doctoral Dissertation   
9  

รวม (Total) 9 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1)  
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
       3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

* (1)  นางสาวสาธินี เลิศประไพ  เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-0038X-XX-X     
   ปร.ด. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548  
    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541  
    วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537  

ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)   

ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302115 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
302116 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
302217 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-6) 
302251 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3 (3-0-6) 
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
302319 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
302371 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3 (3-0-6) 
327543 คณิตศาสตร์ส าหรับครู 2 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30274359    การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3 (3-0-6) 
30275159 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3 (3-0-6) 
30275259 กระบวนการสโตแคสติก 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
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รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 

         
* (2)  นางสาวดวงกมล ผลเต็ม   เลขประจ าตัวประชาชน 3-1601-0029X-XX-X   

        ปร.ด. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549  
        วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544  
        ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302113 แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
302115 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
302116 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
302216 แคลคูลัสส าหรับฟังก์ชันหลายตัวแปร 3 (3-0-6) 
302217 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-6) 
302221 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
302383 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3 (3-0-6) 
302484 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 (3-0-6) 
302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
30277259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 (3-0-6) 
30278159 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์  3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
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รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 

  
* (3)  นางสาววรพรรณ จันทร์ดี    เลขประจ าตัวประชาชน 3-1006-0107X-XX-X   

       Ph.D. (Mathematics)   Stanford University, USA. พ.ศ. 2553 
                          B.A. (Mathematics)   Cornell University, USA. พ.ศ. 2548 
      ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

    ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302113 แคลคูลัส 3 (3-0-6) 
302114 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6) 
302517 การวิเคราะห์จ านวนจริง 3 (3-0-6) 
327574 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30273159 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต   3 (3-0-6) 
30273259 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์   3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 
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(4)  นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล    เลขประจ าตัวประชาชน 3-2401-0038X-XX-X   
        ปร.ด. (คณิตศาสตร์)      มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548  
        วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541  
        วท.บ. (คณิตศาสตร์)            มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537  
        ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)   
ภาระงานสอนเดิม  

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302113 แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
302217 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-6) 
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3 (3-0-6) 
302484 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 (3-0-6) 
327542 คณิตศาสตร์ส าหรับครู 1 3 (3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30276159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 (3-0-6) 
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
30278259 การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 
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          (5)  นางอารีรักษ์ ชัยวร    เลขประจ าตัวประชาชน 3-5605-0008X-XX-X   
       วท.ด. (คณิตศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549  
       วท.ม. (คณิตศาสตร์)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544  
       วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    พ.ศ. 2542  
       ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

     ผลงานทางวิชาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302115 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
302117 แคลคูลัสส าหรับเศรษฐศาสตร์ 3 (3-0-6) 
302333 พีชคณิตนามธรรม 3 (3-0-6) 
302343 ทฤษฎีเซต 3 (3-0-6) 
302521 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6) 
327542 คณิตศาสตร์ส าหรับครู 1 3 (3-0-6) 
302692 สัมมนา 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
327694 สัมมนา 1  (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 

       
   ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
30272159 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6) 
30274159 การวิเคราะห์เชิงจริง 1  3 (3-0-6) 
30274259 การวิเคราะห์เชิงจริง 2  3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 
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(6)  นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล     เลขประจ าตัวประชาชน 3-7704-0055X-XX-X 
        ปร.ด. (คณิตศาสตร์)    มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2551  
        วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์  มหาวิทยาลัยมหิดล   พ.ศ. 2547  
        วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545 
        ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

      ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302113 แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
302216 แคลคูลัสส าหรับฟังก์ชันหลายตัวแปร 3 (3-0-6) 
302217 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 3 (3-0-6) 
302221 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
302382 คณิตศาสตร์การเงิน 3 (3-0-6) 
302481 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3 (3-0-6) 

          
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
30278159 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์  3 (3-0-6) 
30278259 การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 
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        (7)  นายอภิชาติ เนียมวงษ์     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2004-0007X-XX-X  
          Ph.D. (Applied Mathematics)  Newcastle Universiy, UK. พ.ศ. 2552 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์  มหาวิทยาลัยมหิดล      พ.ศ. 2539  
 วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  พ.ศ. 2536 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302202 การค านวณทางคณิตศาสตร์ 4 (2-4-6) 
302216 แคลคูลัสส าหรับฟังก์ชันหลายตัวแปร 3 (3-0-6) 
302221 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30276159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3 (3-0-6) 
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
30278259 การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 
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        (8)  นายสมคิด อินเทพ    เลขประจ าตัวประชาชน 3-1020-0242X–XX–X 
 Ph.D. (Applied Mathematics) University of Strathclyde Glasgow, UK. พ.ศ. 2553 

  วท.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 

 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
      ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302113 แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
302115 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 1 3 (3-0-6) 
302116 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
302511 แคลคูลัสขั้นสูง 3 (3-0-6) 
327651 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30275259 กระบวนการสโตแคสติก 3 (3-0-6) 
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
30278159 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์  3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 
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    (9)  นายอรรณพ แก้วขาว    เลขประจ าตัวประชาชน 3-2006-0053X-XX-X 
 วท.ด. (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
 วท.ม. (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548  
 กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา  พ.ศ. 2546  
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 ผลงานทางวิชาการ  (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
302336 ส ารวจเรขาคณิต 3 (3-0-6) 
302641 ทอพอโลยี 3 (3-0-6) 
327624 พีชคณิตและเรขาคณิตส าหรับครู 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
30271259 ทอพอโลยี 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 

  
    (10) นายวศิน วิพิศมากูล    เลขประจ าตัวประชาชน 1-2001-0006X-XX-X 

       Ph.D. (Mathematics) University of Texas at Austin, USA. พ.ศ. 2556 
 B.A. (Mathematics, Computer Science) Williams College, USA. พ.ศ. 2551 
    ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302102 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตประจ าวัน 2 (2-0-4) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302113 แคลคูลัส  3 (3-0-6) 
302114 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3 (3-0-6) 
302116 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
302333 พีชคณิตนามธรรม 1 3 (3-0-6) 
302343 ทฤษฎีเซต 3 (3-0-6) 
302485 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3 (3-0-6) 
302522 พ้ืนฐานของพีชคณิตแนวใหม่ 3 (3-0-6) 

         ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30272259 พีชคณิตนามธรรม 1 3 (3-0-6) 
30272359 พีชคณิตนามธรรม 2 3 (3-0-6) 
30273159 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3 (3-0-6) 
30273259 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์ 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 

  
    (11) นายสารัตน์ ศิลปวงษา     เลขประจ าตัวประชาชน  3-7499-0036X-XX-X 
      วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 
      วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
      วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
      ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

    ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
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ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
302111 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
302112 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
302116 แคลคูลัสส าหรับธุรกิจ 2 3 (3-0-6) 
302216 แคลคูลัสของฟังก์ชันหลายตัวแปร 3 (3-0-6) 
302203 วิยุตคณิต 3 (3-0-6) 
302372 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
302572 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล 3 (3-0-6) 
327574 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับครู 3 (3-0-6) 

  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
30272259 พีชคณิตนามธรรม 1 3 (3-0-6) 
30272359 พีชคณิตนามธรรม 2 3 (3-0-6) 
30273159 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต 3 (3-0-6) 
30289159  หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 (สอนร่วม) 1 (0-2-1) 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์ 48 (0-0-144) 
30299859 ดุษฎีนิพนธ์ 36 (0-0-108) 

 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

ภาควิชาคณิตศาสตร์จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ และ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีสัญญาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพามาช่วยสอนในบางวิชา
และบางหัวข้อตามความเหมาะสม  และเชิญมาเป็นอาจารย์ให้ค าปรึกษาและควบคุมการท าดุษฎีนิพนธ์  
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
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4. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
4.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นิสิตจะต้องเลือกหัวข้อที่ตนเองสนในสาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย  ส ารวจเอกสารที่เก่ียวข้อง  วางแผนงาน ด าเนินการวิจัย
และบันทึกผลการวิจัย  แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) สรุปผลการวิจัย ทั้งนี้งานวิจัยต้องมีขอบเขต
งานที่สามารถท าให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้   

นิสิตสามารถท างานวิจัย มีความเชี่ยวชาญในการใช้วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในการท าวิจัย 
งานวิจัยสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้ 
4.3 ช่วงเวลา  

ภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษาที่ 1-3 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา  
4.4 จ านวนหน่วยกิต   

ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต หรือ 48 หน่วยกิต  
4.5 การเตรียมการ   

4.5.1 มีการประเมินความรู้ของนิสิตก่อนเรียน เพ่ือให้ทราบพื้นฐานของนิสิต หากมีพ้ืน
ความรู้ไม่เพียงพอ ให้มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพ่ือให้มีความรู้เพียงพอ
ต่อการท าการวิจัย 

4.5.2 มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะการท าวิจัยรวมถึงการเขียนรายงาน 
รูปแบบของการอ้างอิงข้อมูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการท าการวิจัย 

4.5.3 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางวิชาการของส านักหอสมุดที่นิสิตสามารถ
สืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ท่ัวโลก 

4.6 กระบวนการประเมินผล   
      ประเมินผลจากทักษะการเรียนรู้ในการท างานวิจัย  และการน าเสนอข้อมูลงานวิจัยต่อ

คณะกรรมการประเมินที่ทางสาขาวิชาแต่งตั้ง   โดยมีการให้คะแนนเป็นล าดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
ความรู้และทักษะในด้านคณิตศาสตร์ 

 
ด าเนินการสอนเพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะในด้าน
คณิตศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งนิสิตจะใช้ในการคิด วิเคราะห์
หาเหตุผล สรุปผล และพิสูจน์ตามหลักวิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งนิสิตต้องฝึกทดลองและทดสอบ
ทฤษฎีด้วยตนเอง มีกระบวนวิชาสัมนาเพื่อเพ่ิมทักษะ
เฉพาะทาง ซึ่งนิสิตต้องเขียนรายงานและน าเสนอต่อ
ที่ประชุมของคณะกรรมการ 

คุณธรรม และจริยธรรม มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน  
โดยยกกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง 

ความสามารถทางการสื่อสาร มีการก าหนดให้นิสิตอ่าน และเขียนรายงาน  นิสิต
ต้องศึกษาบทความหรืองานวิจัยและน าเสนอผลต่อ
คณะกรรมการ  ซึ่งอนุญาตให้นิสิตของสาขา
คณิตศาสตร์และผู้สนใจเข้าฟัง และสามารถตอบข้อ
ซักถามได้ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ด าเนินการสอนโดยให้นิสิตได้ค้นคว้า คิดวิเคราะห์หา
ผลสรุปและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคมอย่างถูกต้องโดยค านึงถึงคุณธรรม 
และจริยธรรม 

2.1.2  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น 
ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรือไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย 

2.1.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 

หลักสูตรก าหนดให้มีการสอดแทรก น าประเด็นปัญหา
ของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่เก่ียวข้อง การแนะน า
การปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและ
จรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้อง
และครบถ้วน และน าเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้อง
ตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรืองานที่ก าหนดให้
ท า ตลอดจนระหว่างการให้สัมมนาและดุษฎีนิพนธ์  
และยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของสังคมท่ีวงการ
คณิตศาสตร์ควรมีส่วนแก้ไข 
 

1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมใน
การแก้ไขปัญหาที่น าเสนอ 
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืนๆ ใน
เรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง    
3. ตรวจสอบการท าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตอย่าง
ใกล้ชิด และควบคุมให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการท าวิจัย 
 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1  มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ใน

หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประยุกต์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

2.2.2  มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติ
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

2.2.3  เข้าใจและตระหนักในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

1. ใช้การสอนที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการ
แก้ปัญหา  มีการมอบหมายกรณีศึกษาที่อาจเกิดข้ึนให้
นิสิตได้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์ น าเสนอใน
ชั้นเรียน 
2. มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล  เขียน
รายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบสัมมนา 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติ
ของนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
3. การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
5. น าเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และการสอบ  
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
กับวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ 
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อจัดการสถานการณ์หรือประเด็น
ปัญหาใหม่ทางวิชาการ 

2.3.2 สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาความคิดใหม่ และบูรณาการความรู้อย่าง
สร้างสรรค์ 
     2.3.3 สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัยทาง
วิชาการได้ด้วยตนเอง  

เน้นการสอนที่มีการน าเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย
ใหม่อย่างกว้างขวาง มีการฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้นิสิตจัดท าหัวเรื่อง  เค้า
โครงดุษฎีนิพนธ์  และดุษฎีนิพนธ์ด้วยตนเองโดย
ค าแนะน าจากอาจารย์ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ 
 

1. การสอบประเมินทั้งในระหว่างภาคและปลาย
ภาค 
2. ค าตอบที่ได้ในระหว่างการเรียนการสอน 
3. การประเมินจากการอภิปรายหน้าชั้นเรียน หรือ
รายงานจากกรณีศึกษา 
4. การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบปากเปล่า
ดุษฎีนิพนธ์ 
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

2.4.1  สามารถฝึกฝนแก้ไขปัญหาที่มีความ
ซับซ้อนระดับสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

2.4.2 สามารถรับผิดชอบการด าเนินงาน การ
ประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ 

 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิดใน
การแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการท างาน
ร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้น าในการอภิปรายในแต่ละ
หัวข้อ  และมีระเบียบปฏิบัติในการใช้เครื่องมือร่วมกัน 

1. ผลงานที่ได้จากการท างาน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการส่งงาน  
และการนัดหมายเพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
 



38 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.4.3 สามารถเป็นผู้น า และให้ความร่วมมือใน

การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ เพื่อเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพการท างานขององค์กร 
2.5  ด้านทักษะในเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ 

2.5.2  สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. การมอบหมายให้ค้นคว้าเรื่องสถานการที่เก่ียวข้อง
กับคณิตศาสตร์ในปัจจุบันที่น่าสนใจจากวารสาร
อิเลคทรอนิกส์ (e-Journal) 
2. การมอบหมายโจทย์ให้แก้ไข ที่ต้องอาศัยความรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน 
3. การเขียนรายงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยใช้
ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
4. การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อที่เหมาะสม 
5. ให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่าง ๆ และ
สัมมนาที่มีการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข และส่งเสริมให้
นิสิตน าเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุม
วิชาการ และวารสารวิชาการ 

1. ความสามารถในการสื่อข้อมูลทั้งในด้านการ
เขียนรายงาน การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  และ
การตอบค าถามระหว่างเรียน 
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ศาสตร์
ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งด้านความรู้ในสาขา สถิติ  
คณิตศาสตร์  เพ่ือสรุปวิเคราะห์งานให้เป็นระบบ 
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน และการ
เขียนบทความหรืองานวิจัย 
4. ความสามารถในการใช้สื่อหลากรูปแบบเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจและน่าสนใจ 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา   
(Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับข้ัน  และแบบ  
ไม่แสดงค่าระดับข้ัน 

ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับข้ัน  ดังต่อไปนี้ 
ระดับ  A  ค่าระดับ  4.0  

 ระดับ  B+  ค่าระดับ  3.5 
 ระดับ  B  ค่าระดับ  3.0 
 ระดับ  C+  ค่าระดับ  2.5 
 ระดับ  C  ค่าระดับ  2.0  
 ระดับ  D+  ค่าระดับ  1.5  
 ระดับ  D  ค่าระดับ  1.0 
 ระดับ  F  ค่าระดับ  0.0  
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้   

S   ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ 
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 2.3  การประเมินผล ดุษฎีนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา 
 2.5  พิจารณาจากภาวการณ์ได้งานท าของดุษฎีบัณฑิต 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 นิสิตต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้ 
 แบบ 1.1   

สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎี
นิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน 
อุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน ส าหรับ
ผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม่อยู่ใน Beall’s list) ที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง  
 แบบ 2.1 

ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบัน ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ (ไม่อยู่ใน Beall’s 
list) ที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดูจากเอกสารแนบหมายเลข 6 ในกรณีนิสิตได้รับทุนโครงการ 
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ให้ใช้เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขของทุน คปก. 

 
 
 



41 
 

หมวดที่  6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  และอาจารย์พิเศษ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้เข้าใจในนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ   

1.2 มีการแนะน าให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ   โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์บรรจุใหม่ และมีการจัดหลักสูตรอบรม
ด้านการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์ 
 1.3  เสริมสร้างความเข้าใจในการบริหารวิชาการ  การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคณะต้อง
ด าเนินการ  กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 
 1.4  มีการแนะน าอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชา
ที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เก่ียวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
    2.1.1 มหาวิทยาลัย/คณะ  มีหลักสูตรอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่   เกี่ยวกับการสอน
ทั่วไป และการวัดและประเมินผล  
 2.1.2  อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25  ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่
อิงพัฒนาการของผู้เรียน  การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้และผลิตสื่อการ
สอน 

2.1.3  สนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

2.2.1  สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ 
 2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน     

2.2.3  สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หัวหน้าภาควิชาและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนทุกภาคการศึกษา  ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแล ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ  
2.  บัณฑิต 
 บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ครบทุกด้าน สามารถท างานหรือประกอบอาชีพ ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการได้ 
3.  นิสิต 

การรับนิสิตผ่านการรับเข้าจากทางคณะ มีระบบการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลังจาก
นิสิตผ่านการสอบคัดเลือก คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตตั้งแต่ในปี
การศึกษาแรก โดยนิสิตสามารถปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่างเพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษาได้  แตห่ลังจากท่ี
นิสิตได้เริ่มท าดุษฎีนิพนธ์ คณะได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ประธานกรรมการควบคุม
ดุษฎีนิพนธ์ (อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก) จะท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาวิชาการแก่นิสิตแทนและดูแลจนนิสิตจบ
การศึกษา มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร ถ้านิสิตมีข้อร้องเรียนต่อ
หลักสูตร จะมีการประชุมของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนนั้น 
4. อาจารย์ 

การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาเป็นผู้ก าหนด
คุณวุฒิ คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญทางสาขาที่ต้องการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้
อย่างน้อยตามมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา  
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 

การเปิดรายวิชา พร้อมพิจารณาผู้สอนที่เหมาะสม มีการประเมินผู้เรียนและคอยก ากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียม
ไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร 
เพ่ือให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา  
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ  รวมทั้งมี
ความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ 
และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มี WIFI ส าหรับค้นคว้าหาข้อมูล มีการ
ประสานงานกับส านักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เก่ียวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์
และนิสิตได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอรายชื่อหนังสือ 
วารสาร ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น  ที่จะให้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตร ในส่วนของอุปกรณ์ 
ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์  และจัดสร้าง
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม  มีการประเมิน
ความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน โดยให้นิสิตและอาจารย์
ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานด้านกระบวนการจัดการศึกษา  
 (Key performance indicators of educational process) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา  

X X X 

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

X X X 

6. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล
การเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

 X X 

7. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม ่ด้านการจัดการเรียนการสอน  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

8. อื่นๆ ระบ ุ...    

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 5 6 7 

ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที)่  1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 5 6 6 
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิต  จากพฤติกรรมการแสดงออก  การอภิปราย
โต้ตอบ  การตอบค าถาม  การท ากิจกรรมในชั้นเรียนและผลการสอบ 

1.1.2 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา  เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และ
ให้ข้อเสนอแนะ  เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน  และกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประเมินผล 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 
2.1.1  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  โดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ

แบบสอบถาม 
 2.1.2 ส าหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตาม
โอกาสที่เหมาะสม 
 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 

ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร  หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
 2.3.1 ด าเนินการโดยสัมภาษณ์จากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
 2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานในข้อ 7 หมวด 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1  อาจารย์ประจ าวิชาทบทวนผลการการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่

รับผิดชอบในระหว่างภาค โดยปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ 
 4.2  หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
รวมทั้งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ 
 

หมายเลข  1 ค าอธิบายรายวิชา  
หมายเลข  2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษ  
หมายเลข  3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
 (Curriculum Mapping) 
หมายเลข  4 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษา 
หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทียบ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
หมายเลข  6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 พ.ศ.  255 5 /  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 
หมายเลข  7   ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาท่ี 0632/2557 เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน  
   และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
หมายเลข  8          ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หลักสูตรแบบ 1.1 
30289859 ดุษฎีนิพนธ์              48 (0-0-144) 
         Doctoral Dissertation   

การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ อันเป็น
ความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม การก าหนด
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การสอบปากเปล่าดุษฎี
นิพนธ์  

Purpose of research in mathematics or applied mathematics leading to novel 
or advancing knowledge; elaborate review and analysis of literature; research aim 
and objectives; research proposal; research conducts; full research report 
compilation; research article authoring; oral presentation    
 
2. หลักสูตรแบบ 2.1 
ก.  หมวดวิชาบังคับ               จ านวน  3 หน่วยกิต 
30289159    หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาตร์      1 (0-2-1) 
  Current Research Topics in Mathematics    

งานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ บนพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์     
การน าเสนอและการอภิปราย งานวิจัยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Mathematics or applied mathematics research based on mathematics 
knowledge, presentation and discussion, research from mathematics journal and 
documents by using information technology 
 
30289259    สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1      1 (0-2-1) 
  Seminar in Advanced Mathematics I    

การอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ท ากันอยู่ในปัจจุบันโดยแยกตามสาขาวิชา 
Discussion of current research in mathematics according to each field 
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30289359    สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2      1 (0-2-1) 
  Seminar in Advanced Mathematics II    

การอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ท ากันอยู่ในปัจจุบันโดยเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ 
Discussion of current research in mathematics related to research topic 

 
ข.  หมวดวิชาเลือก     จ านวนไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์    3 (3-0-6) 
 Mathematical Proof and Analysis 

หลักการให้เหตุผลและการพิสูจน์ในหัวข้อความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทอพอโลยีบนเส้นจ านวน
จริง  ล าดับและอนุกรม ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ 

Reasoning and proof in the topics; relations and functions; topology on real 
line; sequences and series; continuity; differentiation; the Riemann integral 
 
30271259 ทอพอโลยี        3 (3-0-6) 
 Topology 

 บุรพวิชา : 30251159 
 Prerequisite: 30251159 
ปริภูมอิิงระยะทาง  ปริภูมิทอพอโลยี  ปริภูมิผลคูณ  ปริภูมิผลหาร  สัจพจน์การนับได้  

สัจพจน์การแยก  ความเชื่อมโยง ความกระชับ การท าให้กระชับ  ปริภูมิฟังก์ชัน 
Metric spaces; topological spaces, product spaces, quotient spaces; 

countability axioms; separation axioms; connectedness, compactness, 
compactification;  function spaces 
 
30272159 พีชคณิตเชิงเส้น       3 (3-0-6) 
 Linear Algebra 

ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติ การส่งเชิงเส้น ผลบวกตรง  ปริภูมิผลหาร ตัวแทนเมทริกซ์ 
การแปลงของฐานหลัก ปริภูมิคู่กัน พีชคณิตเชิงหลายเส้น  การกระท าแนวทแยงมุม รูปแบบบัญญัติ
จอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน 

Vector spaces, basis and dimension; linear maps, direct sum, quotient spaces; 
matrix representation, change of bases, dual spaces; multilinear algebra; 
diagonalization, Jordan canonical forms;  inner product spaces 
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30272259 พีชคณิตนามธรรม 1        3 (3-0-6) 
 Abstract Algebra I 

กรุปจ ากัด ทฤษฎีบทของซิโลและเคย์เลย์ พี-กรุป ผลคูณตรง กรุปของการเรียงสับเปลี่ยน 
กรุปเชิงเดียว กรุปอาบีเลียนจ ากัด กรุปแอกชัน โดเมนที่แยกตัวประกอบได้เพียงแบบเดียว โดเมนไอ
ดีลหลัก โดเมนของยูคลิด ความรู้เบื้องต้นของฟีลด์ภาคขยาย 

Finite groups, Sylow and Cayley’s theorems, p-groups, direct products, simple 
groups, finite abelian groups, group action; unique factorization domains, principal 
ideal domains, Euclidean domains; introduction to field extension 
 
30272359    พีชคณิตนามธรรม 2        3 (3-0-6) 
 Abstract Algebra II 

 บุรพวิชา : 30252259 
 Prerequisite: 30252259 
โมดูล ล าดับแม่นตรง วงแบบเนอเทอร์ ทฤษฎีของกาลัวบนภาคขยายจ ากัด ฟีลด์จ ากัด   

ฟีลด์ไซโคลโตมิก 
Module, exact sequences; Noetherian rings, Galois theory of finite extensions; 

finite fields, cyclotomic fields 
 
30273159 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต        3 (3-0-6) 
 Algebraic Number Theory 

เดดิคินโดเมน  การแยกตัวประกอบของพรามไอดีลได้เพียงแบบเดียว  ฟีลด์จ านวน          
การสปลิทของจ านวนเฉพาะ คลาสกรุป  คลาสนัมเบอร์  นอร์ม  ดิสคริมิแนนต์ 

Dedekind domains; unique factorization of prime ideals; number fields; 
splitting of primes; class group, class number; norms, discriminants 
 
30273259   ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์        3 (3-0-6) 
 Analytic Number Theory 

ฟังก์ชันเลขคณิตและฟังก์ชันการคูณ ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันเลขคณิต ค่าประมาณของเชบีเชฟ 
ของทฤษฎีบทจ านวนเฉพาะ ฟังก์ชันซีตารีมันน์ และฟังก์ชันแอลดีรีเคล สมบัติต่าง ๆ ของฟังก์ชัน      
ซีตารีมันน์ รวมทั้งสมการฟังก์ชัน บริเวณท่ีไม่มีราก สูตรเชิงเส้นก ากับของจ านวนศูนย์ การพิสูจน์ของ
ทฤษฎีบทจ านวนเฉพาะ 
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Arithmetic functions and multiplicative functions, average of arithmetic 
functions; Chebyshev's estimates on the prime number theorem; the Riemann zeta 
function and Dirichlet L-functions, various properties of the Riemann zeta functions 
including the functional equation; the zero-free region, asymptotic formula for the 
number of zeros; proof of the prime number theorem 
 
30274159    การวิเคราะห์เชิงจริง 1      3 (3-0-6) 
 Real Analysis I 

เซตโบเรล การวัดของเลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์และแบบเลอเบก 
ทฤษฎีบทการลู่เข้าแบบทางเดียวและแบบถูกข่มแบบเลอเบก ปริภูมิแอลพี ปริภูมินอร์มเชิงเส้น  
ปริภูมิฮิลเบิร์ต 

Borel sets, Lebesgue measure; measurable functions; Lebesgue and Riemann 
integrals, Lebesgue’s monotone and dominated convergence theorems; Lp space, 
normed linear space 
 
30274259    การวิเคราะห์เชิงจริง 2      3 (3-0-6) 
 Real Analysis II 

 บุรพวิชา : 30254159 
 Prerequisite: 30254159 
เมเชอร์ผลคูณ เมเชอร์เครื่องหมาย การหาอนุพันธ์ ตัวด าเนินการเชิงเส้นบนปริภูมิฮิลเบิร์ต 

ระบบเชิงตั้งฉากปรกติ อนุกรมตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทของแบร์ หลักการมีขอบเขตแบบเอกรูป     
ทฤษฎีบทการส่งแบบเปิด ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทอพอโลยีอ่อน 

Product measure, signed measure; differentiation; linear operators on Hilbert 
space, orthonormal systems, trigonometric series; Baire’s theorem, uniform 
boundedness principle, open mapping theorem, Hanhn-Banach theorem; weak 
topology 
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30274359    การวิเคราะห์เชิงซ้อน      3 (3-0-6) 
 Complex Analysis 

ระบบจ านวนเชิงซ้อน เงื่อนไขโคชี-รีมันน์ ฟังก์ชันฮอลอมอร์ฟิก การหาปริพันธ์แบบเชิงซ้อน
และปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของโคชี สูตรปริพันธ์โคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์ 
แคลคูลัสของส่วนตกค้าง หลักการมอดุลัสสูงสุด การส่งคงแบบ 

Complex Number System; Cauchy-Riemann condition, holomorphic function; 
complex integration and line integrals, Cauchy’s theorem, Cauchy integral formula; 
Taylor and Laurent Series; the calculus of residues; maximum modulus principle; 
conformal mapping 
 
30275159   ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3 (3-0-6) 
 Probability Theory 

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแจกแจงความน่าจะเป็น       
ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบไมต่่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่ส าคัญ ฟังก์ชัน
ก่อก าเนิดแบบโมเมนต์ กฎจ านวนมาก ทฤษฎีลิมิตกลาง 

Probability spaces; random variables, characteristic function; probability 
distributions, expectation value and variance, some special discrete and continuous 
distributions; moment generating functions; law of large numbers; the central limit 
theorem 
 
30275259    กระบวนการสโตแคสติก       3 (3-0-6) 
 Stochastic Processes 

แนวคิดเบื้องต้นของกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการปัวซง กระบวนการมาร์คอฟ  
ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ การเดินอย่างสุ่ม กระบวนการเกิดใหม่ การประยุกต์ในปัญหาแถวคอย 

Introduction to stochastic processes; Poisson processes, Markov processes, 
Markov chains; random walk; renewal processes; applications in queuing system 
 
30276159    การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3 (3-0-6) 
 Numerical Analysis 

วิธีกระท าซ้ าส าหรับสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น     
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข     
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ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีผลต่างจ ากัดส าหรับปัญหาค่าขอบชนิดสองจุด  
และวิธีผลต่างจ ากัดส าหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

Iterative methods for nonlinear equations, solutions of systems of linear and 
nonlinear equations; interpolation and curve fitting; numerical differentiation and 
integration; numerical solutions of ordinary differential equations; finite difference 
methods for two-point boundary value problems and finite difference methods for 
partial differential equations 
 
30277159    ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3 (3-0-6) 
 Theory of Ordinary Differential Equations 

ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวของผลเฉลย ระบบสมการเชิงอนุพันธ์    
เชิงเส้น เมทริกซ์หลักมูล เมทริกซ์เลขชี้ก าลัง ระบบอิสระบนระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ ฟังก์ชัน     
เลียปูนอฟ ลิมิตไซเคิล 

Existence and uniqueness theorems; systems of linear differential equations; 
fundamental matrices, matrix exponential; plane autonomous systems; stability 
theory; Lyapunov functions, limit cycles 
 
30277259    สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3 (3-0-6) 
 Partial Differential Equations 

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การจ าแนกชนิดของสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ผลเฉลยแบบอนุกรมฟูเรียร์ในโดเมนที่มีขอบเขต การมีจริง ความเป็นไปได้
อย่างเดียวและความต่อเนื่องของผลเฉลย  ผลเฉลยในโดเมนที่ไม่มีขอบเขตและกึ่งมีขอบเขตโดยการ
แปลงฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เอกพันธุ์ ฟังก์ชันของกรีน 

First order linear and nonlinear partial differential equations, classification of 
second- order linear partial differential equations; solutions in bounded domains by 
Fourier series, existence, uniqueness and continuity of solutions; solutions in 
unbounded and semi-bounded domains by fourier transforms; nonhomogeneous 
partial differential equations; Green’s functions 
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30278159    การวิเคราะห์เชิงประยุกต์       3 (3-0-6) 
 Applied Analysis 

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวีล การวิเคราะห์ฟูเรียร์ ฟังก์ชันพิเศษ 

ผลการแปลงปริพันธ์ ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชันของกรีน สมการปริพันธ์ 

Theory of linear differential equations; Sturm-Liouville theory; fourier analysis, 
special functions; integral transforms; boundary value problems; Green’s functions; 
integral equations 
 
30278259    การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
 Mathematical Modeling 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของสมการผลต่างเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์    
เชิงเส้น ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น กระบวนการเชิงปริมาณ 

Mathematical modeling, applications of linear difference, linear differential 
equations; nonlinear phenomena and quantitative methods 
 
30289459    หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1     3 (3-0-6) 
 Special Topic in Advanced Mathematics I 

หัวข้อทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ขั้นสูงที่น่าสนใจ  
Selected topics of special interest in advanced pure mathematics  

 
30289559    หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2     3 (3-0-6) 
 Special Topic in Advanced Mathematics II 

หัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงที่น่าสนใจ  
Selected topics of special interest in advanced applied mathematics  
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30299859 ดุษฎีนิพนธ์              36 (0-0-108) 
         Doctoral Dissertation   

การก าหนดสิ่งที่ต้องการ วิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ อันเป็น
ความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม การก าหนด
วัตถุประสงค์ในการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การ สอบปากเปล่าดุษฎี
นิพนธ์  

Purpose of research in mathematics or applied mathematics leading to novel 
or advancing knowledge; elaborate review and analysis of literature; research aim 
and objectives; research proposal; research conducts; full research report 
compilation; research article authoring; oral presentation    
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เอกสารแนบหมายเลข  2 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
* (1)  นางสาวสาธินี เลิศประไพ 

ผลงานทางวิชาการ 
ปิยวรรณ นิลศรี และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๕๗). การสร้างบทเรียนเรื่องคณิตศาสตร์การเงิน

เบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. ใน การประชุมวิชาการวิจัยร าไพพรรณี 
ครั้งที่ ๘ (หน้า ๗๖-๘๒). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

ณัฐกานต์ ภาวะชัย และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่ได้รับการสอนแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 
๔ MAT กับการสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔. ใน การประชุม
วิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน ครั้งที่ ๑ (หน้า ๑๒๐-๑๒๔). 
ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

กนกวรรณ นาคไพบูลย์ และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๕๖). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์เรื่องทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓. ใน การประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ ๙ 
(หน้า ๙๑๑-๙๑๕). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

เกษรินทร์ อ่อนนาค และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๕๖). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง คอมบินาทอริกส์ ของนักเรียนชั้นมัธบมศึกษาปีที่ ๖ ที่
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบ STAD กับการสอนแบบ SCSS และกับการสอนแบบ
นิรนัย. ในการประชุมวิชาการการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “การวิจัยแบบบูรณา
การเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล” (หน้า ๖๗๘-๖๘๙). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต. 

Lertprapai, S. & Tiensuwan, M.  (2013).  Comparison of the population 
variance estimators of 2-parameter exponential distribution based on 
multiple criteria decision making method.  Applied Mathematical 
Sciences, 7(47), 2307-2320. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
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Lertprapai, S.  (2013).  Review: Multiple criteria decision making method with 
applications.  International Mathematical Forum, 8(7), 347-355. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org)) 
Lertprapai, S. & Tiensuwan, M.  (2012).  On a comparison of the variance    
      estimates of exponential distribution by multiple criteria decision making  
      method.  Model Assisted Statistics and Applications, 7(3), 251-260. 

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
 

  * (2)  นางสาวดวงกมล ผลเต็ม  
ผลงานทางวิชาการ 
ศศิธร งามแพรวพราว, สินีนาฏ ศรีมงคล, สหัทยา รัตนะมงคลกุล และดวงกมล ผลเต็ม. 

(๒๕๕๗). ผลของความหนาชั้นขั้วแอโนดและขั้วแคโทดต่อประสิทธิภาพของเซลล์
เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๓๓(๖), ๕๓๗-๕๔๕. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒) 
Poltem, D., Ngamprawpraw, S., Rattanamongkolkul, S., & Srimongkol, S. (2016). 

Simulation of Solid Oxide Fuel Cell for the Investigation of the Porosity 
Effect. Far East Journal of Mathematical Sciences, 99(11), 1677-1692. 

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Poltem, D., & Totassa, P. (2016). A Modification of Decomposition Method for 

Solving Nonlinear Differential Equations Using He's Polynomial. Far East 
Journal of Mathematical Sciences, 99(10), 1477-1486. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Poltem, D., Totassa, P., & Wiwatwanich, A. (2015). Application of 

Decomposition Method for Natural Transform. Asian Journal of Applied 
Sciences, 3(6), 905-909. 

       (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ   
                                            http://www.ajouronline.com/index.php?journal=AJAS)) 

Wiwatwanich A., Poltem, D., & S. Srimongkol, S. (2015). A Novel Technique for 
Series Solutions to a Class of Initial Value Problems. Global Journal of 
Pure and Applied Mathematics, 11(6), 4053-4061. 

http://www.crossref.org)/
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          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Wiwatwanich, A., Srimongkol, S., & Poltem, D.  (2015). Solutions of Initial-

Boundary Value Problems by the Combination of Laplace Transform and 
Reduced Differential Transform. In Proceedings of The 19th International 
Annual Symposium on Computational Science and Engineering 
(ANSCSE19) (pp. 135-141). Ubonrachatani, Thailand: Ubon Ratchathani 
University. 

Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2015). A Mathematical 
Model of Solid Oxide Fuel Cell with Temperature Effect for Marine 
Applications. In Proceedings of The 19th International Annual Symposium 
on Computational Science and Engineering (ANSCSE19) (pp.152-156). 
Ubonrachatani, Thailand: Ubon Ratchathani University. 

Poltem, D., Khompurngson, K., & Novaprateep, B. (2012). Function 
Representation Using Hypercircle Inequality for Data Error. International 
Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 6(6), 521-528. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Khompurngson, K., Novaprateep, B., & Poltem, D. (2012). Learning the Value of 

a Function from Inaccurate Data with Different Error Tolerance of Data 
Error. International Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation, 6(6), 513-520. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., Pleumpreedaporn, 

S., & Poltem, D. (2012). Mathematical Modeling of Fuel Cell Cathode with 
High Temperature. International Journal of Mathematical Models and 
Methods in Applied Sciences, 6(6), 731-735. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., & Poltem, D. (2012). 

Mathematical Modeling for Stress Distribution in Total Hip Arthroplasty. 
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied 
Sciences, 6(6), 885-892. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
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Poltem, D. (2012). A review: Hemodynamics of cerebral aneurysm with 
mathematical modeling. International Mathematical Forum, 7(54),   
2687-2693.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D.  (2012). Numerical 

solutions of high temperature on fuel cell cathode. In Proceedings of the 
12th WSEAS International Conference on Applied Computer Science   
(ACS '12), May 11-13, 2012(pp. 160-163).  Singapore: Singapore University.  

Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem. D.  (2012). Mathematical 
modeling for stress distribution comparing static and dynamic loads in 
total hip arthroplasty. In Proceedings of the 12th WSEAS International 
Conference on Applied Computer Science (ACS '12), May 11-13, 2012  
(pp. 47-51). Singapore: Singapore University. 

Novaprateep, B., Khompurngson, K., & Poltem, D. (2011). Learning the Value of 
Function by Using Hypercircle Inequality for Data Error. International 
Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 1(5), 1-8. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
 

  * (3)  นางสาววรพรรณ จันทร์ดี 
ผลงานทางวิชาการ 
Carneiro, E., Chandee, V., & Milinovich, M. (2015). A note of the zeros of zeta 

and L-functions.  Mathematische Zeitschrift, 281(1), 315-332. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Chandee, V., & Li, X. (2014). The eighth moment of Dirichlet L-functions. 

Advances in Mathematics, 259, 339-375. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 

http://www.crossref.org)/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://www.scimagojr.com/
http://www.scopus.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://www.scimagojr.com/


60 
 

(http://www.scopus.com)) 
Chandee, V., David, C., Koukoulopoulos, D., & Smith, E. (2014). Group 

structures of elliptic curves over finite fields. International Mathematics 
Research Notices, 19, 5230-5248. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Chandee, V., Lee, Y., Liu, S., & Radziwill, M. (2014). Simple zeros of primitive 

Dirichlet L-functions and the asymptotic large sieve. The Quarterly 
Journal of Mathematics, 65 (1), 63-87. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Chandee, V., & Li, X. (2013). Lower bounds for small fractional moments of 

Dirichlet L-functions. International Mathematics Research Notices, 19, 
4349-4381. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Carneiro, E., Chandee, V., & Milinovich M. (2013). Bounding S(t) and S1(t) on 

the Riemann hypothesis. Mathematische Annalen, 356, 939-968. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Carneiro, E., & Chandee, V. (2011). Bounding zeta(s) in the critical strip. Journal 

of Number Theory, 131, 363-384. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 

http://www.scopus.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://www.scimagojr.com/
http://www.scopus.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://www.scimagojr.com/
http://www.scopus.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://www.scimagojr.com/
http://www.scopus.com/
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K
http://www.scimagojr.com/
http://www.scopus.com/


61 
 

(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Chandee, V., &  Soundararajan K. (2011).  Bounding  |zeta (1/2 + it) | on the 

Riemann hypothesis. Bulletin of the London Mathematical Society, 43, 
243-250. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 
Chandee, V. (2011). On the correlation of shifted values of the Riemann zeta 

function. The Quarterly Journal of Mathematics, 62, 545-572. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  SCI, SJR, Scopus 
(http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=K) 
(http://www.scimagojr.com/) 
(http://www.scopus.com)) 

 
(4)  นางสาวสหัทยารัตนะมงคลกุล 

ผลงานทางวิชาการ 
Chaiya, I., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Panitsupakamon, W., & 

Ruktamatakul, S. (2013). A Delay-differential Equations Model of Calcium 
Homeostasis: Effects of Parathyroid Hormone and Vitamin D. International 
Journal of Mathematics and Computers in Simulation, 7(5), 398-405. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Chaiya, I., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Panitsupakamon, W., & 

Ruktamatakul, S. (2013). Modeling the Effects of Parathyroid Hormone 
and Calcitonin on Calcium Homeostasis. International Journal of 
Mathematics and Computers in Simulation, 7(6), 456-465. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
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Chaiya, I., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Panitsupakamon, W., & 
Ruktamatakul, S. (2013). Modeling the Effects of Parathyroid Hormone 
and Vitamin D on Calcium Homeostasis.  International Journal of 
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 7(8), 745-754.  

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., Pleumpreedaporn, 

S., &  Poltem, D.  (2012).  Mathematical modeling of fuel cell cathode 
with high temperature.  International Journal of Mathematical Models 
and Methods in Applied Sciences, 6(6), 731-738.  

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., & Poltem, 

D.  (2012).  Mathematical Modeling for stress distribution in total hip 
arthroplasty. Journal of Mathematical Models and Methods in Applied 
Sciences, 6(6), 885-892. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCOPUS (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., Pleumpreedaporn, 

S., & Poltem, D. (2012). Mathematical Modeling of Fuel Cell Cathode with 
High Temperature. International Journal of Mathematical Models and 
Methods in Applied Sciences, 6(6), 731-735. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., & Poltem, D. (2012). 

Mathematical Modeling for Stress Distribution in Total Hip Arthroplasty. 
International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied 
Sciences, 6(6), 885-892. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D.  (2012). Numerical 

solutions of high temperature on fuel cell cathode. In Proceedings of the 
12th WSEAS International Conference on Applied Computer Science   
(ACS '12), May 11-13, 2012(pp. 160-163).  Singapore City: WSEAS. 
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Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D.  (2012). Mathematical 
modeling for stress distribution comparing static and dynamic loads in 
total hip arthroplasty. In Proceedings of the 12th WSEAS International 
Conference on Applied Computer Science (ACS '12), May 11-13, 2012  
(pp. 47-51). Singapore City: WSEAS. 

Rattanamongkonkul, S., Kunpasuruang, W., Ruktamatakul, S., & Rattanakul, 
C.  (2011).  A mathematical model of bone remodeling process: Effect of 
vitamin D. International Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation, 5(6), 489-498. 

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Chaiya, I., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Kunpasuruang, W., & 

Ruktamatakul, S. (2011). Effects of Parathyroid Hormone and Calcitonin 
on Bone Formation and Resorption: Mathematical Modeling 
Approach.  International Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation, 6(5), 510-519. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Rattanakul, C., & Rattanamongkonkul, S. (2011). Effect of Calcitonin on Bone 

Formation and Resorption: Mathematical Modeling Approach.   
      International Journal of Mathematical Models and Methods in Applied 

Sciences, 5(8), 1363-1371. 
          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 

Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Kunpasuruang, W., Ruktamatakul, S., 
& Srisuk, S. (2011). A Mathematical Model of Bone Remodeling Process: 
Effects of Parathyroid Hormone and Vitamin D.  International Journal of 
Mathematical Models and Methods in Applied Sciences, 1388-1397. 

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Thongmak, S., Rattanakul, C., Rattanamongkonkul, S., Kunpasuruang, W., & 

Ruktamatakul, S. (2011).  Effect of Time delay on Bone Remodeling 
Process. International Journal of Mathematics and Computers in 
Simulation, 6(5) 536-543. 

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
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(5)  นางอารีรักษ์ ชัยวร  
ผลงานทางวิชาการ 
สุลายมาน บากา และอารีรักษ์  ชัยวร. (๒๕๕๘).  การสร้างบทเรียนโปรแกรมวิชา

คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ . ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย”  ครั้งที่ ๗ (MA-P 009 หน้า ๑-๕). 
พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ใบอ้อ  สามะกิจ และอารีรักษ์  ชัยวร. (๒๕๕๘).  ชุดฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องสมบัติ
ของจ านวนนับ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“วิทยาศาสตร์วิจัย”  ครั้งที่ ๗ (MA-O 023 หน้า ๑-๖). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ปิยนุช  นุตตะรังค์ และอารีรักษ์  ชัยวร. (๒๕๕๗). การสร้างบทเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยวิธีการสืบเสาะหาความรู้และกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. ใน การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิต ศึกษา ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๑๐๘-๑๑๗). กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนคร. 

อิสมาแล หมาดโต๊ะโส๊ะ และอารีรักษ์  ชัยวร. (๒๕๕๗).  การสร้างบทเรียน เรื่องพีชคณิต
นามธรรมเบื้องต้นส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ ๓” (หน้า ๓๕๓-๓๖๐).  
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

Chaiworn, A., & Bunpatcharajarurnr, P. (2013). Rotation-invariant L^p functions. 
International  Journal of Pure and Applied Mathematics, 88(1), 91-103.  

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
  
(6)  นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล 

ผลงานทางวิชาการ 
ศศิธร งามแพรวพราว, สินีนาฏ ศรีมงคล, สหัทยา รัตนะมงคลกุล และดวงกมล ผลเต็ม. 

(๒๕๕๗). ผลของความหนาของชั้นขั้วแอโนดและข้ัวแคโทดต่อประสิทธิภาพของเซลล์
เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, ๓๓(๖), ๕๓๗-๕๔๕. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
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ปวริศร์ นันทรัตน์กุล และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๕๗). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในทฤษฎีบทหลักมูลของแคลคูลัสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โดย
วิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผสมผสานกับการสอนแบบอุปนัย 
โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ 
ครั้งที่ ๑๑ (หน้า ๑๑๗-๑๑๘). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน.  

จันทิมา รัตนวาร และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๕๗). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิคเรียนร่วมกันที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด. ใน 
ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ครั้งที่ ๑ (หน้า ๑๑๔-๑๑๙).  ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๕๗). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ท่ีมีต่อความสามารถในการ
แก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ ๑ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑. 
ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ ๓” (หน้า 
๒๒๓-๒๓๓).  นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2015). A mathematical 
model of solid oxide fuel cell with temperature effect for marine 
applications. In Proceedings of The 19th International Annual Symposium 
on Computational Science and Engineering, June 17-19, 2015 (pp. 152-
156), Ubon Ratchathani: Ubon Ratchathani University. 

Wiwatwanich, A., Srimongkol, S., & Poltem, D. (2015). Solutions of Initial-
Boundary Value Problems by the Combination of Laplace Transform and 
Reduced Differential Transform. In Proceedings of The 19th International 
Annual Symposium on Computational Science and Engineering 
(ANSCSE19) (pp. 135-141). Ubon Rachatani: Ubon Ratchathani University. 

Tepphun, H., Pongsakchat, V., & Srimongkol, S.  (2014).  Constructing logical 
thinking test. In Proceeding of The 6th National Science Research 
Conference, March 20-21, 2014 (pp. 120-125), Chonburi: Burapha 
University. 
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Pongduang, T., & Srimongkol, S.  (2013).  Using inductive and deductive 
techniques to develop the cognitive concept of integration functions. In 
Proceeding of 2013 SPUC National Conference (pp. 58-64). 

Srimongkol, S., & Poltem, D.  (2012).  A mathematical model of a planar solid 
oxide fuel cell. East-West Journal of Mathematics, 1, 305-315. 

Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., Pleumpreedaporn, 
S., & Poltem, D.  (2012).  Mathematical modeling of fuel cell cathode with 
high temperature International. Journal of Mathematical Models and 
Methods in Applied Sciences, 6(6), 731-738. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S.  (2012).  A Review of Mathematical Modeling in Total Hip 

Replacement. International Mathematical Forum, 7(52), 2561-2569. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., Pakapongpun, A., & Poltem, 

D.  (2012).  Mathematical Modeling for stress distribution in total hip 
arthroplasty. Journal of Mathematical Models and Methods in Applied 
Sciences, 6(6), 885-892. 

 (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D.  (2012). Numerical 

solutions of high temperature on fuel cell cathode. In Proceedings of the 
12th WSEAS International Conference on Applied Computer Science   
(ACS '12), May 11-13, 2012(pp. 160-163).  Singapore City: WSEAS.  

Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2012). Mathematical 
modeling for stress distribution comparing static and dynamic loads in 
total hip arthroplasty. In Proceedings of the 12th WSEAS International 
Conference on Applied Computer Science (ACS '12), May 11-13, 2012  
(pp. 47-51), Singapore City: WSEAS.  
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 (7)  นายอภิชาติ เนียมวงษ์ 
ผลงานทางวิชาการ 
Neamvonk, A. (2015). A Modified Regula Falsi Method for Solving Root of 

Nonlinear Equations. Asian Journal of Applied Sciences, 3(4), 776-778. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ    
                          (http://www.ajouronline.com/index.php?journal=AJAS)) 
Neamvonk, A. (2015). A New Technique for Solving Nonlinear Systems 

Equations. In Proceedings of The 19th International conference annual 
symposium on computational science and engineering (ANSCSE19)     
(pp. 148-151). 

Neamvonk, A. (2015). Comparing on Iterative Root finding methods of 
Nonlinear equations using Adomian decomposition method. In 
Proceedings of The 7th National Science Research Conference, March   
30-31, 2015, Phitsanulok: Naresuan University. 

Neamvonk, A. (2014). Solving for Roots of Nonlinear Equations by Taylor 
Expansion. Asian Journal of Applied Sciences, 2(3), 401-404.  

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
                             (http://www.ajouronline.com/index.php?journal=AJAS)) 
Neamvonk, A., & Sarson, G.  (2013).  2D Convection in a Plane-parallel Layer 

of an Ideal Gas. Asian Journal of Applied Sciences, 1(2), 73-76.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ  
                              (http://www.ajouronline.com/index.php?journal=AJAS)) 

 
(8)  นายสมคิด อินเทพ 

ผลงานทางวิชาการ 
ลียานา ประทีปวัฒนพันธ์ และสมคิด อินเทพ.  (๒๕๕๘).  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

คณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนห้องเรียน สสวท.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ 
โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7E ร่วมกับการเรียนแบบ STAD. วารสาร
ครุพิบูล ฉบับพิเศษ, ๑, ๓๕-๔๙. 
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วาสนา เจริญไทย และสมคิด อินเทพ. (๒๕๕๗). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกท่ีมีต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เรื่องเศษส่วน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์, ๙(๒), ๒๗๙-๒๙๐. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒) 
จักรกฤษ แกมเงิน และสมคิด อินเทพ. (๒๕๕๗). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสามารถในการแก้สมการและโจทย์ปัญหาตามแนวคิดของวิลสันโดยใช้การเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยรูปแบบ STAD ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ๙(๒), ๓๗-๔๔. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๒) 
อนุเทพ เทพปัน, สมยศ พลับเที่ยง และสมคิด อินเทพ. (๒๕๕๗).  จุดตรึงส าหรับการส่งหลาย

ค่าแบบวนบนรูปทั่วไปของฟังก์ชันอิงระยะทาง t_0 ภายใต้ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์. 
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับพิเศษ , ๑๙, ๔๔๑-๔๔๖. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มท่ี ๑) 
ณัฐวรา อาแวเลาะ และสมคิด อินเทพ.  (๒๕๕๗).  ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ

ซิปปาที่เน้นทักษะการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์สู่ สถานการณ์ในโลกจริง เรื่องความ
น่าจะเป็น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ ๓” 
(หน้า ๒๑๒-๒๒๒).  นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. 

Kaewkhao, A., & Intep, S. (2013). End behavior analysis for solutions of limit at 
infinity.  International Journal of Pure and Applied Mathematics, 89(1), 
89-94. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
 
 (9)  นายอรรณพ แก้วขาว 

ผลงานทางวิชาการ 
นัทธิณี จุฑานันท์ และอรรณพ แก้วขาว. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างการจัดการเรียนรู้ โดยวิธีเมตาคอคนิชันและการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น (7E). ใน การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๑๕๒-๑๖๒). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร. 
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พัชรี ผลความดี, อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ และอรรณพ แก้วขาว. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องอสมการ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
๓ ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ๗ ขั้น (7E) และการจัดการเรียนรู้
โดยใช้รูปแบบ SSCS. ใน การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิต 
ศึกษา ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๒๔๓-๒๕๑). กรุงเทพฯ:   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

ขนิษฐา ภักดีบุญ และอรรณพ แก้วขาว. (๒๕๕๗). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องระบบสมการเชิงเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่าง
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของโพลยา และการจัดการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้ ๗ ขั้น (7E). ใน การประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๐ (หน้า ๒๕๒-๒๖๑). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร. 

Kongkam, P., & Kaewkhao, A.  (2014).  Largest integer satisfying property W2. In 
Proceeding of The 6th National Science Research Conference, March    
20-21, 2014 (pp. 105-108). Chonburi: Burapha University. 

Kaewkhao, A., & Intep, S.  (2013).  End behavior analysis for solutions of limit 
at infinity.  International Journal of Pure and Applied Mathematics, 89(1), 
89-94. 

        (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus http://www.scopus.com)) 
Akkasriworn, N., Kaewkhao, A., Keawkhao, A., & Sokhuma, K.  (2012).  Common 

fixed-point results in uniformly convex Banach spaces.  Fixed Point 
Theory and Application, 171, 1-7. 

          (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Neammanee, K., & Kaewkhao, A. (2011). On Multi-valued Weak Contraction 

Mappings. Journal of Mathematics Research, 3, 151-156. 
         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 

Neammanee, K., & Kaewkhao, A. (2011). Fixed Points and Best Proximity Points 
for Multi-Valued Mapping Satisfying Cyclical Condition. Int. J. of 
Mathematical Sciences and Applications, 1, 1-6. 

         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
Neammanee, K., & Kaewkhao, A. (2011). Fixed Point Theorems of Multi-Valued 

Zamfirescu Mapping. Journal of Mathematics Research, 2, 150-156. 
         (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.scopus.com)) 
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 (10)  นายวศิน วิพิศมากูล 
ผลงานทางวิชาการ 
Satyan, L. D., Heath, T. & Vipismakul, W. (2012). Deformations of Bordered 

Surfaces and Convex Polytopes. Notices of the American Mathematical 
Society, 58(4), 530-541. 

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Zbmath (https://www.zbmath.org)) 
 

     (11)  นายสารัตน์ ศิลปวงษา  
ผลงานทางวิชาการ 
Sinlapavongsa, S. & Harnchoowong, A. (2013). On the Number of  

Representations of an Integer of the Form x2 + dy2 in a Number Field, 
Journal of Concrete and Applicable Mathematics, 11(2), 253-259.  

           (วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Zbmath (https://www.zbmath.org)) 
Sinlapavongsa, S.  & Harnchoowong, A. (2012). Primes of the Form x2 + dy2  

in Some Certain Quadratic Fields, GSTF Journal of Mathematics 
Statistics and Operations Research, 1, 13-15. 

(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org)) 
 

 

http://www.crossref.org)/
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เอกสารแนบหมายเลข  3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
1. หลักสูตรแบบ 1.1               
30289859 ดุษฎีนิพนธ์               
2. หลักสูตรแบบ 2.1               
30299859 ดุษฎีนิพนธ์               
ก. หมวดวิชาบังคับ               
30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์               
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1               
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2               
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
ข. หมวดวิชาเลือก               
30271159  การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์               

30272159  พีชคณิตเชิงเส้น                
30274159  การวิเคราะห์เชิงจริง 1                
30274259  การวิเคราะห์เชิงจริง 2                
30272259  พีชคณิตนามธรรม 1                 
30272359  พีชคณิตนามธรรม 2                 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
30273159  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                 
30273259  ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                 
30274359  การวิเคราะห์เชิงซ้อน                
30271259  ทอพอโลยี                            
30275159  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                
30275259  กระบวนการสโตแคสติก                
30276159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะใน
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 
30277159  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ               
30277259  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย               
30278159  การวิเคราะห์เชิงประยุกต์               
30278259  การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์  

              

30289459  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                

30289559  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2               
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     1)   น าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคมอย่างถูกต้อง
โดยค านึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม 
     2)    มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
เป็นของตนเอง หรือไม่น าผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย 
     3)    เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ประกอบอาชีพ 
2.  ด้านความรู้ 
     1)   มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
     2)    มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติทางคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
     3)    เข้าใจและตระหนักในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ 
 

  

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
     1)  มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพ่ือจัดการสถานการณ์
หรือประเด็นปัญหาใหม่ทางวิชาการ 
     2)  สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ และบูรณา
การความรู้อย่างสร้างสรรค์  
    3)  สามารถวางแผนและด าเนินการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง  
4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  
    1)  สามารถฝึกฝนแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 
    2)  สามารถรับผิดชอบการด าเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
   3)   สามารถเป็นผู้น า และให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา
ต่างๆ เพื่อเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการท างานขององค์กร  
5.  ด้านทักษะในเชิงวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1)   สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   2)    สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารและน าเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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เอกสารแนบหมายเลข 4 
ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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เอกสารแนบหมายเลข 5 
ตารางเปรียบเทียบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
 1. หลักสูตรแบบ 1.1 
     1.1 ชื่อหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร  

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                                 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                                 48 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

โครงสร้างหลักสูตร 
302898 ดุษฎีนิพนธ์                                        48 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  
30289859 ดุษฎีนิพนธ์                                     48 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

 2. หลักสูตรแบบ 2.1 
     2.1 ชื่อหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                                 48 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                                 48 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตร 
302998 ดุษฎีนิพนธ์                                        36 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร  
30289859 ดุษฎีนิพนธ์                                     36 หน่วยกิต 

 
คงเดิม 

       
 2.2 หมวดวิชาบังคับ (จ านวน 3 หน่วยกิต) 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หมายเหตุ หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หมายเหตุ 
302692 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์       1(0-2-1)  30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์         1(0-2-1) เปลี่ยนรหัส 
302693 สัมมนาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1               1(0-2-1)  30289259 สัมมนาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                 1(0-2-1) เปลี่ยนรหัส 
302693 สัมมนาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2               1(0-2-1)  30289359 สัมมนาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                 1(0-2-1) เปลี่ยนรหัส 
   
     2.3 หมวดวิชาเลือก 

หลักสูตรเดิม (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลักสูตรปรับปรุง (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หมายเหตุ 
302512 การวิเคราะห์เชิงซ้อน                      3(3-0-6)  30274359  การวิเคราะห์เชิงซ้อน                           3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
302514 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น       3(3-0-6)  302514     การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น             3(3-0-6) ยกเลิก 
302515 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1                 3(3-0-6)  30276159  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                         3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสและชื่อ 
302516 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2                  3(3-0-6)  302516      การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2                 3(3-0-6) ยกเลิก 
302517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6)  30277159  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ           3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
302518 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 2                  3(3-0-6)  30277259  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                          3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสและชื่อ 
302519 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3                  3(3-0-6)  302519     สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3                       3(3-0-6) ยกเลิก 
302521 ทฤษฎีกรุป                                   3(3-0-6)  302521     ทฤษฎีกรุป                                        3(3-0-6) ยกเลิก 
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           2.3 หมวดวิชาเลือก (ต่อ) 
หลักสูตรเดิม (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลักสูตรปรับปรุง (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หมายเหตุ 

302524 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 1                   3(3-0-6)                               
 

 30272259  พีชคณิตนามธรรม 1                      3(3-0-6)                               เปลี่ยนรหัส ชื่อ 
และปรับเนื้อหา

บางส่วน 
302525 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 2                    3(3-0-6)  30272359  พีชคณิตนามธรรม 2                       3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส ชื่อ 

และปรับเนื้อหา
บางส่วน 

302526 ทฤษฎีมอดูลและริง 1                       3(3-0-6)  302526     ทฤษฎีมอดูลและริง 1                      3(3-0-6) ยกเลิก 
302527 ทฤษฎีมอดูลและริง 2                           3(3-0-6)  302527     ทฤษฎีมอดูลและริง 2                      3(3-0-6) ยกเลิก 
302528 ทฤษฎีเมทริกซ์                                   3(3-0-6)  302528     ทฤษฎีเมทริกซ์                              3(3-0-6) ยกเลิก 
302534 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์                           3(3-0-6)  302534     เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์                      3(3-0-6) ยกเลิก 
302551 ทฤษฎีกราฟ 2                                   3(3-0-6)  302551     ทฤษฎีกราฟ 2                              3(3-0-6) ยกเลิก 
302552 ทฤษฎีกราฟ 3                                   3(3-0-6)  302552     ทฤษฎีกราฟ 3                              3(3-0-6) ยกเลิก 
302553 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1                       3(3-0-6)  302553     คณิตศาสตร์เชิงการจัด 1                  3(3-0-6) ยกเลิก 
302554 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2                       3(3-0-6)  302554     คณิตศาสตร์เชิงการจัด 2                  3(3-0-6) ยกเลิก 
302561 ทอพอโลยี                                        3(3-0-6) 
 

 30271259  ทอพอโลยี                                   3(3-0-6) 
 
 

เปลี่ยนรหัส ชื่อ 
และปรับเนื้อหา

บางส่วน 
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หลักสูตรเดิม (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลักสูตรปรับปรุง (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หมายเหตุ 
302571 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1               3(3-0-6)  302571     การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1           3(3-0-6) ยกเลิก 
302572 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2               3(3-0-6)  302572     การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2           3(3-0-6) ยกเลิก 
302574 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                       3(3-0-6)  302574     สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                   3(3-0-6) ยกเลิก 
302575 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                       3(3-0-6)  302575     สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                   3(3-0-6) ยกเลิก 
302611 ทฤษฎีปริภูมิบานาค                             3(3-0-6)  302611     ทฤษฎีปริภูมิบานาค                         3(3-0-6) ยกเลิก 
302612 ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น            3(3-0-6)  30275159  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                      3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสและชื่อ 
302613 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง              3(3-0-6) 
           อนพัุนธ์สามัญ 

 302613     ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง         3(3-0-6) 
                อนพัุนธ์สามัญ 

ยกเลิก 
 

302614 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง              3(3-0-6) 
           อนพัุนธ์ยอ่ย 

 302614      ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชิง        3(3-0-6) 
                อนพัุนธ์ยอ่ย 

ยกเลิก 
 

302615 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์                       3(3-0-6)  30278159  การวิเคราะห์เชิงประยุกต์                  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัส 
302616 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1                       3(3-0-6)  30278259  การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์           3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสและชื่อ 
302617 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2                       3(3-0-6)  302617     ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2                  3(3-0-6) ยกเลิก 
302621 ทฤษฎีริงไม่สลับที่                                3(3-0-6)  302621     ทฤษฎีริงไม่สลับที่                           3(3-0-6) ยกเลิก 
302622 พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี                           3(3-0-6)  302622     พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี                      3(3-0-6) ยกเลิก 
302671 ทฤษฎีแลททิซ                                    3(3-0-6)  302671     ทฤษฎีแลททิซ                               3(3-0-6) ยกเลิก 
302671 เทคนิคการหาเหมาะที่สุด                       3(3-0-6)  302671     เทคนิคการหาเหมาะที่สุด                  3(3-0-6) ยกเลิก 
302672 ความน่าจะเป็นและขบวนการเฟ้นสุ่ม         3(3-0-6)  30275259  กระบวนการสโตแคสติก                   3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสและชื่อ 
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หลักสูตรเดิม (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)  หมายเหตุ หลักสูตรปรับปรุง (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) หมายเหตุ 
302673 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับการเงิน        3(3-0-6)  302673     สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยส าหรับการเงิน   3(3-0-6) ยกเลิก 
302691 การศึกษารายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์      3(3-0-6)  302691    การศึกษารายบุคคลในวิชาคณิตศาสตร์   3(3-0-6) ยกเลิก 
  30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทาง           3(3-0-6)  

               คณิตศาสตร์ 
เพ่ิมรายวิชา 

 
  30272159  พีชคณิตเชิงเส้น                             3(3-0-6)                                   เพ่ิมรายวิชา 
  30273159  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                 3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
  30273259  ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
  30274159  การวิเคราะห์เชิงจริง 1                     3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
  30274259  การวิเคราะห์เชิงจริง 2                     3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
  30289459  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1    3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
  30289559  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2    3(3-0-6) เพ่ิมรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 



82 
 

 3. หลักสูตรแบบ 2.2 
     2.1 ชื่อหลักสูตร จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หมายเหตุ 
ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

ไม่เปิดรับแบบ 2.2  

จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                                                 72 หน่วยกิต 

  
 

โครงสร้างหลักสูตร 
302999 ดุษฎีนิพนธ์                                        48 หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐาน                     จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ                       จ านวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                        จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระหว่างหลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) กับหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) 

1. นางวรรณ์ทนา ภาณุพินทุ 
    Ph.D.(Mathematics) University of Newcastle Upon Tyne, UK. พ.ศ. 2545 
    พบ.ม. (สถิติประยุกต)์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538 
    วท.บ. (คณิตศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. 2530 
    ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. นางสาวสาธินี เลิศประไพ     
   ปร.ด. (คณิตศาสตร์)           มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548  
   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541  
   วท.บ. (คณิตศาสตร์)           มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537  
    ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล   
   ปร.ด. (คณิตศาสตร์)           มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548  
   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541  
   วท.บ. (คณิตศาสตร์)           มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537  
    ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. นางสาวดวงกมล  ผลเต็ม  
    ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
    วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 
    ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
        

3. นางสาวสาธินี เลิศประไพ     
   ปร.ด. (คณิตศาสตร์)           มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548  
   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์   มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541  
   วท.บ. (คณิตศาสตร์)           มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537  
    ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

3. นางสาววรพรรณ จันทร์ดี       
   Ph.D. (Mathematics)  Stanford University, USA. พ.ศ. 2553 
   B.A. (Mathematics)  Cornell University, USA.   พ.ศ. 2548 
   ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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เอกสารแนบหมายเลข 6 
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เอกสารแนบหมายเลข 7 
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เอกสารแนบหมายเลข 8 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. หลักสูตรแบบ 1.1 
    1.1 จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                         48  หน่วยกิต 

 
เหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร  
  ดุษฎีนิพนธ์                           48 หน่วยกิต 

 
เหมาะสม 

  
2. หลักสูตรแบบ 2.1 
    2.1 จ านวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต 
หน่วยกิตรวม                         48  หน่วยกิต 

 
เหมาะสม 

โครงสร้างหลักสูตร  
 -  ดุษฎีนิพนธ์                        36 หน่วยกิต 
 -  วิชาบังคับ                           3 หน่วยกิต 
 -  วิชาเลือก                            9 หน่วยกิต 

 
เหมาะสม 

 
   2.2 หมวดวิชาบังคับ (จ านวน 3 หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) ผลการวิพากษ์หลักสูตร 
30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์         1(0-2-1) 
30289259 สัมมนาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                 1(0-2-1) 
30289359 สัมมนาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                 1(0-2-1) 

เหมาะสม 
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 2.3 หมวดวิชาเลือก 
หลักสูตรปรับปรุง (จ านวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) ผลการวิพากษ์หลักสูตร 

30271159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์     3(3-0-6) เพิ่มเนื้อเรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

30271259  ทอพอโลยี                                         3(3-0-6) เหมาะสม 
30272159  พีชคณิตเชิงเส้น                                  3(3-0-6) เปลี่ยนช่ือจาก “พีชคณิตเชิงเส้นและเชิงหลายเส้น” เป็น 

“พีชคณิตเชิงเส้น” และตัดเนื้อหาเรื่องผลคูณเทนเซอร์
ออก 

30272259  พีชคณิตนามธรรม 1                                3(3-0-6) 
 

ตัดเนื้อหาเรื่องกรุปอนันต์ และทรานเซนเดนทอลเอ็กซ์
เทนช่ัน โดยเพิ่มเนื้อหาเรื่อง กรุปแอกช่ันแทน และ

ภาคขยายฟิลด์เบื้องต้น 
30272359  พีชคณิตนามธรรม 2                      3(3-0-6) ตัดเนื้อหาเรื่องกรุปแอกช่ันออกไป 
30273159  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต                      3(3-0-6) เหมาะสม 
30273259  ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์                    3(3-0-6) เหมาะสม 
30274159  การวิเคราะห์เชิงจริง 1                          3(3-0-6) ให้ตัดเนื้อหาเรื่องการหาอนุพันธ์ เซตนูน           

อสมการเจนเซ่น อสมการโฮลเดอร์และมินโควสกี 
30274259  การวิเคราะห์เชิงจริง 2                         3(3-0-6) ให้เพิ่มเนื้อหาเรื่องการหาอนุพันธ์ โดยตัดเนื้อหาทฤษฎี

บทเชิงสเปกตรัมของการกระท ากระชับ 
30274359  การวิเคราะห์เชิงซ้อน                           3(3-0-6) เหมาะสม 
30275159  ทฤษฎีความน่าจะเป็น                          3(3-0-6) เหมาะสม 
30275259  กระบวนการสโตแคสติก                        3(3-0-6) เพิ่มเนื้อหาการเดินแบบสุ่ม และตัดการประยุกต์

กระบวนสโตแคสติกส าหรับปัญหาแถวคอย 
30276159  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                         3(3-0-6) เหมาะสม 
30277159  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ           3(3-0-6) ให้ตัดเรื่องทฤษฎีเพอเทอร์เบชั่น 
30277259  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                          3(3-0-6) เหมาะสม 
30278159  การวิเคราะห์เชิงประยุกต์                       3(3-0-6) เหมาะสม 
30278259  การจ าลองแบบเชิงคณิตศาสตร์                3(3-0-6) เหมาะสม 
30289459  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1          3(3-0-6) เหมาะสม 
30289559  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2          3(3-0-6) เหมาะสม 

 


