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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ศูนยรังสิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Mathematics (International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)
ชื่อยอ ปร.ด. (คณิตศาสตร)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Mathematics)
ชื่อยอ Ph.D. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 51 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก ศึกษา 3 ป
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรเปดใหม พ.ศ. 2558
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2558
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2558
เมื่อวันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2558
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 3/2258 เมื่อวันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2558
เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร อ มเผยแพร คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ
อุดมศึกษาแหงชาติในปการศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารยทุกระดับชั้น
8.2 นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย
8.3 นักวิจัยหรือนักวิชาการในสถานประกอบการ
8.4 ที่ปรึกษางานวิชาการในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจํ าตัวประชาชน ตํ าแหนงทางวิชาการ และคุ ณ วุฒิ การศึก ษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
1

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

3501200384xxx

รองศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
ปุณศยา พัฒนางกูร

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป
การศึกษาทีจ่ บ

Ph.D. (Mathematics) University of
Manchester Institute of Science and
Technology, United Kingdom, 2544
M.Phil (Pure Mathematics)
University of Manchester Institute of
Science and Technology, United
Kingdom , 2541
วท.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับสอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2539
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ลําดับ
2

เลขประจําตัว
ประชาชน
3240200430xxx

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
ธวิกานต ตรียะประเสริฐ

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ป
การศึกษาทีจ่ บ
Ph.D. ( Mathematics) University of
Louisiana at Lafayette, USA , 2550
M.Sc. ( Mathematics) University of
Louisiana at Lafayette, USA , 2547
วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง, 2544
วท.บ. (คณิตศาสตรประยุกต)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541

3

3320200042xxx

ผูชวยศาสตราจารย

บัญญัติ สรอยแสง

วท.ด. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2548
ศษ.บ. (คณิตศาสตร) เกียรตินิยม
อันดับสองมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
, 2546

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ขึ้นอยูกับนโยบายและทิศทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนแนวโนมการเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลก ดังนี้
- แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 11 ที่กลาววาที่ผานมาคุณภาพการศึกษา
ยั ง ไม เป น ที่ พ อใจของสั ง คม เด็ ก วั ย เรี ย นมี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นในวิ ช าหลั ก ของระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (O-Net) ได แ ก ภาษาอั ง กฤษ คณิ ตศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
สังคมศาสตร ยังมีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 50 ซึ่งจากผลการสอบในปการศึกษา 2553 พบวา
คะแนนเฉลี่ย ในทุกระดับชั้นของวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรลดลงจากปการศึกษา 2552
และมาตรฐานความสามารถยั ง ได ค ะแนนตํ่ า ในเรื่ อ งของการคิ ด วิ เ คราะห สั ง เคราะห มี
วิจ ารณญาณและความคิ ด สรางสรรค สํ าหรั บ การประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาของ
นั ก เรี ย นในระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาป ที่ 2 ในวิ ช าคณิ ต ศาสตร และวิ ท ยาศาสตร (Trends in
International Mathematics and Science Study: TIMSS) ใน ป 2550 พ บ ว า ป ระเท ศ ไท ย มี
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คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิ ต ศาสตร 441 คะแนนและวิชาวิท ยาศาสตร 471 คะแนน ตามลําดับ ซึ่ง
ยังตํ่ ากวาคาเฉลี่ย นานาชาติ ซึ่งเปนการประเมินทุ ก 4 ป ซึ่งสภาพดังกลาวสงผลกระทบตอ
คุณภาพการศึกษา
- แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ มุ ง เน น ในการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนในชาติ
ภาควิ ชาคณิ ต ศาสตรและสถิ ติ คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี ต ระหนั ก ถึ งความสํ าคั ญ
ดังกลาวจึงพิจารณาเปด หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ณ ฑิตสาขาวิชาคณิ ตศาสตร ซึ่งเนนการพัฒ นานั ก
คณิ ต ศาสตรที่ มี ค วามรู ค วามสามารถและความเข าใจอย างลึ ก ซึ้ งทางด านคณิ ต ศาสตร รวมทั้ งมี
ความสามารถในการศึกษา คนควา วิเคราะห วิจัย เพื่อ ใหเกิดองคค วามรูใหมท างคณิ ตศาสตรใน
ระดับสูงขึ้นไป นอกจากนี้หลักสูตรยังมุงเนนสงเสริมใหมีความใฝรูและหมั่นศึกษาเรียนรูเทคโนโลยีใหมๆ
ดวยตนเอง มีค วามยึด มั่ น ในจริย ธรรมอั น ดีงาม มี จรรยาบรรณ มีค วามซื่อ สั ต ยสุจริต และมีค วาม
รับ ผิดชอบ ทั้งนี้เพื่อ ใหไดดุ ษฎีบั ณ ทิตที่มีค วามพรอมในดานวิชาการและจิตสํานึก ที่ดีตอตนเองและ
สังคมโดยสวนรวม ในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากคณิตศาสตรประกอบดวยกลุมวิชาตางๆ ซึ่งเปน
พื้นฐานสําคั ญ ในการเสริมสรางความสามารถในการใหเหตุผลและการแกป ญ หาอยางถู กตองตาม
หลักการทางคณิตศาสตรอันจะสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางในศาสตรตางๆ จํานวน
มาก และจะกอใหเกิดการนําไปใชประโยชนในการสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตรจะคํ านึงถึงการเปลี่ย นแปลงและ
พัฒนาการทางดานวิทยาศาสตร สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในสถานการณโลกปจจุบันที่การสื่อสารไรพรมแดน มีผลใหประชาชนจํานวนมากของประเทศ
ไทยรับเอาแบบอยางทางวัฒนธรรมจากทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกดวยกันเอง เชน ญี่ปุน
จีน เกาหลี ฯลฯ เขามาเปนสวนหนึ่งในการดําเนินชีวิต ตั้งแตเรื่องปลีกยอยในชีวิตประจําวันไปจนถึง
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาวัฒนธรรมและอุดมการณทางการเมือง เปนเหตุใหเกิด
ความหลากหลายเชิงวัฒ นธรรมและอั ตลัก ษณ แบบผสมผสานขึ้น บนพื้น ฐานขององคป ระกอบทาง
วัฒ นธรรมที่ เรีย กวา “วั ฒ นธรรมโลก” อีก ทั้งในป จจุ บั นที่ ก ารเปลี่ย นแปลงสั งคมไทยกาวสูสั งคม
อาเซียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเอารัดเอาเปรียบเชิงวัฒนธรรม เกิด
การเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา เกิดแรงงานตางชาติ และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมผูสูงอายุ นอกจากนี้ในสถานการณทางสังคมในปจจุบัน เรามักพบกับ
ความขัดแยงทั้งในระดับองคกรและสังคมซึ่งปญหา ที่เกิดขึ้นลวนเกิดจากกิเลส ความโลภ ที่ไมสิ้นสุด
ของมนุษย ในขณะที่ทรัพยากรที่มีจํากัดบนโลกใบนี้ไมสามารถตอบสนองความตองการของทุกคนได
สวนใหญความขัดแยงจะมีความเกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะ จากความพยายามที่จะพัฒนารัฐใหมี
ความเจริญความทันสมัย แตสิ่งที่ไดคือผลกระทบตอสังคม สิ่งแวดลอม ประชากร จนเกิดความขัดแยง
ขึ้น
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จากสถานการณที่กลาวมามีผลใหฝายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติไดกําหนด
ยุทธศาสตรแหงชาติสําหรับสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การพัฒนา
คนทั้งความรูคูคุ ณ ธรรม มีความคิดสรางสรรคและเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ เนนการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
จากการวิเคราะห สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พบในปจจุบัน และ
ประกอบกับการวิเคราะหทิศทางของประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่กลาว
มา จะเห็ น วาเราจํ าเป น ต อ งเรงพั ฒ นาทรัพ ยากรบุค คลในประเทศให มี คุณ ลัก ษณะที่ มี ทั้งความรูคู
คุณธรรม เปนคนที่มีความคิดสรางสรรค มีความเอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ และมีวิถีในการดํารงชีวิตที่
สอดคลองกับธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จึงไมเพียงแตเนนเนื้อหาความรู
วิชาการทางคณิตศาสตร แตยังไดมีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งมีการศึกษาเกี่ยวกับ
ปญหาตางๆในประเทศซึ่งกอใหเกิดผลงานวิจัยที่สรางคุณประโยชนใหแกบุคคล และสังคมสวนรวมของ
ประเทศ
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ทํ า ให จํ าเป น ต อ งพั ฒ นา
หลัก สูตรปรัชญาดุษ ฎีบั ณ ฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร ใหมีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
กระแสโลกาภิวัฒนและวิวัฒนาการของคณิตศาสตร ซึ่งจะทําใหสามารถผลิตบุคลากรที่มีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ มีความรู ความสามารถในการศึกษาคนควา วิเคราะห วิจัย เพื่อใหเกิดองคความรูใหมทาง
คณิตศาสตร ในระดับสูงขึ้นไป และจะกอใหเกิดการนําไปใชประโยชน ในการสงเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศได อีกทั้งยังมีคุณลักษณะที่ชว ยสงเสริมในการพัฒนาทางดานสังคมไดเนื่องจากการศึกษา
ทางดานคณิตศาสตรนั้นมีความสําคัญและเปนประโยชน แบงไดทั้งทางตรงและทางออม ในทางตรง คือ
สวนที่เปนความรู ความเขาใจในเชิงทฤษฎีนั้น จะเปนรากฐานในการศึกษาและพัฒนาของสาขาวิชาอื่นๆ
โดยเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสวนที่เปนความรู ความเขาใจในเชิงประยุกตของ
คณิ ต ศาสตรและศาสตรอื่น ๆ จะสามารถเกื้อ หนุ น สงเสริม และกอ ให เกิด การพั ฒ นาสิ่ งประดิษ ฐ
สรางสรรค นวัตกรรมใหมๆ การวางแผนเพื่อการลดตนทุน และสรางมูลคาเพิ่ม ถือวามีสวนสงเสริมใน
การแก ไ ขป ญ หาและการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ของประเทศที่ สํ าคั ญ ทางหนึ่ ง ส ว นที่ เป น ประโยชน
ทางออม คือ การฝก ใหเป น คนที่มีความคิด เปน ระบบ และสรางสรรค มีทัก ษะ กระบวนการในการ
แกปญหาอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร คนควา รวบรวมความรูใหม โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา ใหมีคุณลักษณะที่มีทั้งความรูคูคุณธรรม เปนคนมีความคิดสรางสรรค มีความ
เอื้ออาทร มีจิตสาธารณะ และมีวถิ ีในการดํารงชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ด ว ยวิ สั ย ทั ศ น ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร คื อ การเป น สถาบั น ชั้ น นํ า ของเอเชี ย ที่ ไ ด
มาตรฐานสากล ในการผลิตบั ณ ฑิต การสรางองคความรูและการแกปญ หาของประเทศ โดยยึดมั่ น
คุ ณ ธรรมและประโยชน ข องประชาชน และมี พั น ธกิ จ ของมหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร คื อ การเป น
สถานศึกษาและการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค เพื่อใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการ
สอน ทํ าการวิจั ย ให ก ารบริ ก ารทางวิช าการแก สั งคมส งเสริม และพั ฒ นาประชาธิ ป ไตย ศี ล ธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาหลั ก สู ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร เป น การจั ด การศึ ก ษาที่
สอดคลองกั บวิสัยทั ศน และพั นธกิจของมหาวิทยาลั ยธรรมศาสตรทุ กประการ ซึ่งจะสามารถสราง
บุ ค ลากรที่ มี คุณ ลั ก ษณะตรงตามความต อ งการในแผนกลยุ ท ธ ในการพั ฒ นาสั งคมและเศรษฐกิ จ
แหงชาติได
13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชา
ที่ เป ด สอนเพื่ อ ให บ ริก ารวิท ยาลั ย /คณะ/ภาควิช าอื่น หรือ ต อ งเรีย นจากวิท ยาลั ย /คณะ/
ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไมมี
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
ไมมี
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ความรูความเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตรทั้งเชิงทฤษฎีและการประยุกตเปนพื้นฐานที่สําคัญ
อันจะเกื้อหนุนใหเกิดการพัฒนาในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ การขยายองค ค วามรูท างด านคณิ ต ศาสตรในระดั บ ที่ สู งขึ้น รวมทั้ งการเน น การ
แสวงหาองคความรูใหม ที่ครอบคลุมการคนควาวิเคราะหและการวิจัยในเชิงประยุกต จะเปนประโยชน
อยางยิ่งตอการพัฒนาทุกๆดาน
1.2 ความสําคัญ
ในปจจุบันสังคม เศรษฐกิจและการศึกษาของประเทศไดมีการปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา อัน
เปนผลจากการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและวัฒนธรรม
จากกระแสโลกาภิวัตนตางๆ การเปลี่ยนแปลงดังกลาวไดสงผลใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถใน
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ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ก อ ให เกิ ด ความต อ งการกํ า ลั ง คนที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทาง
คณิตศาสตรทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกตเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งในปจจุบันความตองการในการศึกษา
ตอระดับบัณทิตศึกษามีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงเวลาที่ผานมา ทางภาควิชาคณิตศาสตรและ
สถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงไดตระหนักถึงความตองการและความจําเปนดังกลาวจึงได
เปดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรขึ้นเพื่อตอบสนองตอความ
ตองการดังกลาว อีกทั้งเปนการเพิ่มโอกาสการพั ฒนาความรูความสามารถทางดานคณิตศาสตรใน
ระดับดุษฎีบัณฑิตใหอยูในระดับมาตรฐานสากล
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
1) มีความรูความสามารถในเชิงทฤษฎีและมีทักษะของการประยุกตคณิตศาสตรในงานวิจัย
ระดับสูง
2) มีค วามรูค วามสามารถในการผลิตผลงานวิจัย ที่สามารถนํ าไปใชใหเกิด ประโยชนตอ
วงการคณิตศาสตร
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการทําวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี พัฒนาหลักสูตรโดยใหมีพื้นฐาน - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรให จากหลักสูตรในระดับสากลและ - รายงานผลการประเมินหลักสูตร
มีมาตรฐานไมต่ํากวาเกณฑที่
สอดคลองกับแผนพัฒนา
สกอ. กําหนด
การศึกษาแหงชาติ
2. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให มี ค วาม - จัดใหมีการประเมินหลักสูตร
- ผลการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล และ ของสาขาวิชาโดยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาวิชา
ตอบสนองต อ การพั ฒ นาทาง ในสาขาวิชา
- มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
- จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร - โครงการดูงานดานบริหารและ
ทุก ๆ 5 ป หรือตามความ
จัดการหลักสูตรของ
เหมาะสม
มหาวิทยาลัยอื่น
- จัดใหมีการดูงานดานบริหาร
และจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของสถาบันการ
ศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
3. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การจั ด การ - จัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะแนว
เรี ย นการสอน การทํ า วิ จั ย ที่ มี นักศึกษาใหเขาใจหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพ
แนะนําสายงานวิจัยเพื่อเปน
แนวทางแกนักศึกษา
- จัดใหมีการรายงาน
ความกาวหนาหรือปญหาใน
การศึกษาทุกภาคการศึกษา
- สงเสริมการทําวิจัยที่มีคุณภาพ
ในระดับนานาชาติ
4. พั ฒ นาศั ก ยภาพทางวิชาการ - สนับสนุนงบประมาณให
ของคณาจารย
คณาจารยไดเขารวมอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/นําเสนอ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
และแลกเปลีย่ นประสบการณ
ทางวิชาการกับนักวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศ
- สนับสนุนทุนเพื่อสงเสริมการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
- ประชาสัมพันธแหลงทุนที่ให
การสนับสนุนในการผลิตและ
การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- โครงการ/กําหนดการจัดการ
ปฐมนิเทศ
- กําหนดการประจําปสําหรับการ
รายงานความกาวหนาของ
นักศึกษา
- จํานวนงานวิจัยที่มีคุณภาพอยูใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ

- รายชื่อหรือจํานวนคณาจารย ที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการเขารวมอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/นําเสนอเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ และ
แลกเปลี่ยนประสบการณทาง
วิชาการกับนักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ
- จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการนําเสนอเผยแพรผลงาน
ทางวิชาการ
- ระเบียบและชองทาง
ประชาสัมพันธทุนของหนวยงาน
ภายในและภายนอก
- จํานวนคณาจารย ที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการ
- จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ไดรับทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
- จํานวนคณาจารย ที่ไดรับ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

5. ใหบริการวิชาการแกสังคม

กลยุทธ

- จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดย
ผูเชี่ยวชาญและประชาสัมพันธ
ใหบุคคลภายนอกเขารวมฟง
การบรรยาย
- สนับสนุนใหคณาจารยใน
ภาควิชาฯ มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทาง
วิชาการทั้งจากแหลงทุนภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
- จํานวนโครงการบรรยายพิเศษ
- ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ
- จํานวนคณาจารยที่มีสวนรวมใน
การบริการวิชาการ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดภาคฤดูรอนได
โดยใชเวลาการศึกษา ไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาให
เทากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ไมมี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เข าศึ ก ษาต อ งเป น ไปตามข อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว าด ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป นผูสําเร็จการศึก ษาชั้นปริญ ญาโท ทางคณิ ตศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวของทั้งในหรือ
ตางประเทศจากสถาบันการศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
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2) ตองมีคาระดับเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาโทไมต่ํากวา 3.25
3) สําหรับผูท่ีขาดคุณสมบัติขอ 1 หรือ 2 คณะกรรมการบัณ ฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร
(หลักสูตรนานาชาติ) อาจพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติโดดเดนเปนพิเศษ โดยพิจารณาจาก
ผลงานทางวิชาการหรือคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมตอการศึกษาใหมีสิทธิสมัครได
4) มีผลสอบภาษาอังกฤษอยางใดอยางหนึ่ง คือ TU-GET / TOEFL / IELTS โดยผลสอบตอง
เปนไปตามเกณฑการรับเขาหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ผลสอบตอง
ไมเกิน 2 ปนับจากวันที่สอบถึงวันที่ยื่นสมัครเขาศึกษา ในกรณีที่เปนผูสมัครตางชาติที่
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษจากประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาทางการ ใหยกเวนการสงผลสอบภาษาอังกฤษ
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ
2) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
1) นักศึกษามีปญหาในการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2) นักศึกษามีขอจํากัดในการอานตําราภาษาตางประเทศดวยตนเอง
3) นักศึกษามีปญหาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการเรียนรูและสื่อสาร
4) นักศึกษามีปญหาในการวิเคราะหปญหา การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนอธิบายและ
การใหเหตุผล
5) พื้นฐานความรูของนักศึกษาที่แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศแนะนําวิธีการเรียนและการศึกษาดวยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา
2) มีการชี้แนะเทคนิคการอานตําราภาษาตางประเทศ
3) ภาควิชาจัดกิจกรรมสงเสริมการใชภาษาอังกฤษ
4) มีการสอดแทรกการฝกทักษะในการวิเคราะหปญหา การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
อธิบายและการใหเหตุผลในแตละรายวิชา
5) ภาควิชาจัดใหนักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐานเพื่อปรับความรูพื้นฐาน
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 5 คน
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2558
2559
2560
2561
ชั้นปที่ 1
5
5
5
5
ชั้นปที่ 2
5
5
5
ชั้นปที่ 3
5
5
รวม
5
10
15
15
คาดวาจะจบ
5
5
การศึกษา

2562
5
5
5
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย: บาท)
รายการ

2558

2559

256,000

512,000

รวมรายรับ
256,000
512,000
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย: บาท)

คาธรรมเนียมการศึกษา

หมวดเงิน

2558

2559

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

768,000

768,000

768,000

768,000

768,000

768,000

ปงบประมาณ
2560

2561

2562

1,848,000
25,000
60,000

1,848,000
25,000
60,000

1,848,000
25,000
60,000

ก. งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ

1,848,000 1,848,000
25,000 25,000
60,000
60,000

รวมงบดําเนินการ

1,933,000 1,933,000 1,933,000 1,933,000 1,933,000

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 386,600 บาทตอปงบประมาณ โดยมีการบริหารจัดการเปนโครงการปกติใช
งบประมาณแผนดินประจําป
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
ไมอนุญาตใหมีการเทียบโอนหนวยกิตและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 51 หนวยกิต
ระยะเวลาศึกษา เปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาตองใชระยะเวลาการศึกษา
ตลอดหลักสูตรอยางนอย 6 ภาคการศึกษา และอยางมากไมเกิน 12 ภาคการศึกษา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
แบบ 2.1 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาบังคับ
9 หนวยกิต
(ไมนับหนวยกิตรวม 3 หนวยกิต)
2) หมวดวิชาเลือก
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต
3) วิทยานิพนธ
ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
หมายเหตุ
1) ผูเขาศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนาและมีผลการประเมินเปน P โดยไมนับหนวยกิตรวม
2) ผูเขาศึก ษาที่ มีค วามรูพื้นฐานทางคณิ ตศาสตรไมเพีย งพอ คณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษา สาขา
คณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ) อาจกําหนดใหมีการเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติม โดยไมนับหนวย
กิตรวม
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาคณิตศาสตร
อักษรยอ ค. / MA
เลขหลักหนวย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
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เลข 6-9
เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8
เลข 9
เลขหลักรอย
เลข 7
เลข 8
เลข 9
3.1.3.1 วิชาบังคับ

หมายถึง วิชาเลือก
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด
คณิตศาสตร
หมายถึง วิชาในหมวด
หมายถึง วิชาในหมวด

รากฐานทางคณิตศาสตร
คณิตศาสตรเชิงพีชคณิต
คณิตศาสตรเชิงการวิเคราะห
คณิตศาสตรเชิงเรขาคณิต
วิธีเชิงตัวเลขและสมการเชิงอนุพันธ
เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด
คณิตศาสตรเชิงการจัด
คอมพิวเตอรและฟสิกสเชิง
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตร
วิชาเชิงสัมมนาและศึกษาดวยตนเอง

หมายถึง วิชาพื้นฐานและวิชาระดับตน
หมายถึง วิชาระดับสูงและวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง/ดาน
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ
9 หนวยกิต
ไมนับหนวยกิตรวม 3 หนวยกิต)
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-9)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

ค. 811
MA 811
ค. 812
MA 812
ค. 891

การวิเคราะหขั้นสูง
Advanced Analysis
พีชคณิตขั้นสูง
Advanced Algebra
สัมมนา 1

MA 891

Seminar 1

(ไมนับหนวยกิต)

ค. 892

สัมมนา 2

1(0-2-2)

MA 892

Seminar 2

(ไมนับหนวยกิต)

ค. 893

สัมมนา 3

1(0-2-2)

MA 893

Seminar 3

(ไมนบั หนวยกิต)

3(3-0-9)
1(0-2-2)
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3.1.3.2 วิชาเลือก
นักศึกษาตองเลือกศึกษาไมนอยกวา 3 วิชา รวม 9 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาดวยตนเอง)
หมวดวิชา รากฐานทางคณิตศาสตร
ค. 806
ตรรกศาสตรวิภัชนัยและเซตวิภัชนัยขั้นสูง
MA 806
Advanced Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
หมวดวิชา คณิตศาสตรเชิงพีชคณิต
ค. 816
พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
MA 816
Advanced Abstract Algebra
ค. 817
ทฤษฎีแคตากอรี
MA 817
Category Theory
หมวดวิชา คณิตศาสตรเชิงการวิเคราะห
ค. 826
ทฤษฎีเมเชอร
MA 826
Measure Theory
ค. 827
การวิเคราะหไมเชิงเสนและโคงนูน
MA 827
Nonlinear and Convex Analysis
ค. 828
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต
MA 828
Fixed Point Theory and Applications
ค. 829
การวิเคราะหเชิงฟงกชันขั้นสูงและการประยุกต
MA 829
Advanced Functional Analysis and Applications
หมวดวิชา คณิตศาสตรเชิงเรขาคณิต
ค. 836
ทอพอโลยีขั้นสูง
MA836
Advanced Topology
ค. 837
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
MA 837
Differential Geometry
ค. 838
สมบัติเรขาคณิตในปริภูมิบานาค
MA 838
Geometric Properties in Banach Spaces
หมวดวิชา วิธีเชิงตัวเลขและสมการเชิงอนุพันธ
ค. 846
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
MA 846
Mathematical Modelling and Applications

3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
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ค. 847
MA 847
ค. 848
MA 848
ค. 849
MA 849

สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธยอย
Partial Differential Equations
การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต
Numerical Analysis and Applications

หมวดวิชา เทคนิคการหาคาเหมาะสมที่สุด
ค. 856
ทฤษฎีการหาคาเหมาะสมที่สุดและการประยุกต
MA 856
Optimization Theory and Applications
ค. 857
กําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน
MA 857
Linear and Nonlinear Programming
หมวดวิชา คณิตศาสตรเชิงการจัด
ค. 866
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
MA 866
Graph Theory and Applications
ค. 867
คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
MA 867
Combinatorial Mathematics and Applications
หมวดวิชา คอมพิวเตอรและฟสิกสเชิงคณิตศาสตร
ค. 876
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัดและการประยุกต
MA 876
Finite Element Methods and Applications
ค. 877
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกสควอนตัม
MA 877
Mathematics for Quantum Physics
ค. 878
การคํานวณของจุดตรึงและการประยุกต
MA 878
Computational of Fixed Points and Applications
ค. 879
พีชคณิตของ C* และพีชคณิตของวอนนอยมันน
MA 879
C*-algebras and Von Neumann Algebras
หมวดวิชา หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตร
ค. 886
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 1
MA 886
Advanced Special Topics in Mathematics I
ค. 887
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 2
MA 887
Advanced Special Topics in Mathematics II

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
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3.1.3.3 วิทยานิพนธ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ค. 900
วิทยานิพนธ
MA 900
Thesis
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา

หนวยกิต
36

ปการศึกษาที่ 1
ภาคเรียนที่ 1
ค. 811
ค. 812
ค. XXX
ภาคเรียนที่ 2
ค. XXX
ค. XXX

การวิเคราะหขั้นสูง
พีชคณิตขั้นสูง
วิชาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
9 หนวยกิต

วิชาเลือก
วิชาเลือก
รวม

3 หนวยกิต
3 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1
ค. 891 สัมมนา 1
ค. 900 วิทยานิพนธ
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค. 900 วิทยานิพนธ
ค. 892 สัมมนา 2
สอบวัดคุณสมบัติ
รวม

1 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
1 หนวยกิต
9 หนวยกิต
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ปการศึกษาที่ 3
ภาคเรียนที่ 1
ค. 900 วิทยานิพนธ
ค. 893 สัมมนา 3
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค. 900 วิทยานิพนธ
รวม

9 หนวยกิต
1 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต

3.1.5 คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย
วิชาบังคับ
ค. 811
การวิเคราะหขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 811
Advanced Analysis
เมตริกซ ทอพอโลยี การสงตอเนื่อง ลิมิต ความกระชับ ความเชื่อมโยง ความบริบูรณ ผลคูณ
ภายใน นอรม ลําดับและอนุกรม การลูเขาตอจุดและการลูเขาเอกรูป อนุพันธในปริภูมินอรม: ทฤษฎี
ของเทยเลอร ฟ งกชันโฮโลมอรฟก อนุ กรมกํ าลั ง ทฤษฎีบ ทการสงผกผันและทฤษฎีบ ทฟ งกชันโดย
ปริยาย ปริพันธ ฟ งกชันของการแปรผันมีขอบเขต ปริพั นธรีมันน–สตีล ตเชส การวิเคราะหเวกเตอร
รูปแบบเชิงอนุพันธและทฤษฎีบทของสโตกส สวนตกคางของโคชี
ค. 812
พีชคณิตขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 812
Advanced Algebra
หลักการทั่วไปบนเซตและคาแทกอรี่ ริง ไอดีล มอดูล กรุปอาบิเลียนจํากัด พีชคณิตเชิงเสน
และพีชคณิตเชิงหลายเสนบนมอดูลอิสระ รูปแบบบัญญัติ พีชคณิตเชิงฮอมอโลยีเบื้องตน
ค. 891

สัมมนา 1

MA 891

Seminar 1

1(0-2-2)

การสัมมนาเกี่ยวกับคณิตศาสตรและหัวขอที่เกี่ยวของที่เปนแนวทางในการทํางานวิจัย (วัดผล
การศึกษาดวยระดับ P หรือ N)
ค. 892

สัมมนา 2

MA 892

Seminar 2

1(0-2-2)

การสัมมนาเกี่ยวกับคณิตศาสตรและหัวขอที่เกี่ยวของที่เปนแนวทางในการทํางานวิจัย (วัดผล
การศึกษาดวยระดับ P หรือ N)
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ค. 893

สัมมนา 3

MA 893

Seminar 3

1(0-2-2)

การสัมมนาเกี่ยวกับคณิตศาสตรและหัวขอที่เกี่ยวของที่เปนแนวทางในการทํางานวิจัย (วัดผล
การศึกษาดวยระดับ P หรือ N)
วิชาเลือก
ค. 806
ตรรกศาสตรวิภัชนัยและเซตวิภัชนัยขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 806
Advanced Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ตรรกศาสตรวิภัชนัย ทฤษฎีเซตวิภัชนัย ความสัมพันธระหวางตรรกศาสตรวิภัชนัยและทฤษฎี
เซตวิภัชนัย ทฤษฎีความนาจะเปน ทฤษฎีความนาเชื่อถือ และทฤษฎีความเปนไปได ความสัมพันธบน
เซตวิภัชนัย การประยุกตของตรรกศาสตรวิภัชนัย การประยุกตของเซตวิภัชนัย ปริภูมิอิงระยะทาง
วิภัชนัย ปริภูมิอิงระยะทางวิภัชนัยนัยทั่วไป
ค. 816
พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 816
Advanced Abstract Algebra
ทฤษฎีบทชอรดอง-เฮิลแดร โซลเอเบิลกรุป ฟรีกรุป การจําแนกฟลดภาคขยาย ทฤษฎีกาลัวส
เนอแทรเรียนริง มอดูล
ค. 817
ทฤษฎีแคตากอรี
3(3-0-9)
MA 817
Category Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.812
ควิเวอร แคทีกอรี ฟ งกเตอร การแปลงธรรมชาติ บทตั้งของโยเนดะ ผลคู ณ ของแคทีกอรี
ผลคู ณ รวมของแคทีก อรี แคทีก อรีค ารทีเซีย นแบบปด ลิมิต ลิมิตรว ม การเสริมของคาน ทฤษฎี
ตัวแทน แคทีกอรีแบบโมนอยด ทฤษฎีแคทีกอรีขั้นสูงเบื้องตนและทฤษฎีโทพอส
ค. 826
ทฤษฎีเมเชอร
3(3-0-9)
MA 826
Measure Theory
พีชคณิต พีชคณิตซิกมา เมเชอร ฟงกชันเมเชอเรเบิล ปริภูมิเมเชอเรเบิล การหาปริพันธเชิงเลอ
เบสก การลูเขาในเมเชอร เมเชอรผลคูณ ทฤษฎีบทของฟูบินิ เมเชอรเครื่องหมายและเมเชอรเชิงซอน
ทฤษฎีบทของราดอน-นิโคดีม ปริภูมิ Lp ฟงกชันการแจกแจง ปริภูมิ Lp แบบออน การวิเคราะหฟูริเยร
การประยุกตของทฤษฎีเมเชอร
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ค. 827
การวิเคราะหไมเชิงเสนและโคงนูน
3(3-0-9)
MA 827
Nonlinear and Convex Analysis
ทฤษฎีบทของโอเพียว ทฤษฎีบทของรีซ การสงไมเชิงเสน ทฤษฎีบทจุดตรึง ทฤษฎีบทการลูเขา
แบบออนและแบบเขม ตัวดําเนินการแอคคริทีฟ การสงโคงนูน ทฤษฎีบทการหาคาต่ําสุด อนุพันธยอย
ของฟงกชันโคงนูน ฟงกชันสังยุค การแกไขของอนุพันธยอย ตัวดําเนินการทางเดียวมากสุด การสงครึ่ง
ตอเนื่อง ฟงกชันกึ่งโคงนูน ฟงกชันโคงนูนเทียม
ค. 828
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 828
Fixed Point Theory and Applications
แนวคิดของจุดตรึง หลักการหดตัวของบานาค กระบวนการทําซ้ําของพิคารด การประยุกตของ
ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการสงคาเดียว ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการสงไมเชิงเสนนัยทั่วไปในปริภูมิอิง
ระยะทาง แนวคิดของการสงหลายคา หลักการหดตัวของแนดเลอร การประยุกตของทฤษฎีบทจุดตรึง
สําหรับการสงหลายคา ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการสงหลายคานัยทั่วไปในปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิ
นามธรรม ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการสงคาเดียวในปริภูมิอิงนามธรรม ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการ
สงหลายคาในปริภูมิอิงนามธรรม
ค. 829
การวิเคราะหเชิงฟงกชันขั้นสูงและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 829
Advanced Functional Analysis and Applications
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงเสน ทฤษฎีบ ทฮาห น -บานาค ปริภูมิน อรม และปริภูมิ บ านาค
หลักการหดตัวของบานาคและบทประยุกต ปริภูมิผลคูณภายในและปริภูมิฮิลเบิรต ตัวดําเนินการเชิง
เสน ปริภูมิคูกัน ปริภูมิสะทอน การลูเขาแบบออน ทอพอโลยีแบบออนและแบบออน* หลักการการสง
แบบเป ด ทฤษฎีบ ทกราฟป ด ทฤษฎี บ ทบานาค-สไตน เฮาส พี ชคณิ ต บานาค ทฤษฎีเชิงสเปกตรั ม
ฟงกชันของกรีนของการแจกแจง การแปลงฟูริเยรของการแจกแจง
ค. 836
ทอพอโลยีขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 836
Advanced Topology
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ภาวะตอเนื่อง ปริภูมิผลคูณ ทอพอโลยีออน สัจพจนการนับได สัจพจน
การแยกกันได ปริภูมิเชื่อมโยง ปริภูมิกระชับ การทําใหกระชับ ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ การลูเขาของ
ขาย ปริภูมิฟง กชัน
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ค. 837
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3(3-0-9)
MA 837
Differential Geometry
แมนิโฟลดหาอนุพันธได ไฟเบอรและเวกเตอรบันเดิล พีชคณิตเชิงหลายเสน สนามเทนเซอร
รูปแบบเชิงอนุพันธ คาเชิงอนุพันธภายนอก การหาปริพันธบนแมนิโฟลด ทฤษฎีบทของสโตกส โฮโมโล
ยีรวมเดอรัม การเชื่อมโยงคอสซัสและอนุพันธโคแวเรียนต เมตริกรีมันตและความโคง พีชคณิตคลิฟ
ฟอรด เรขาคณิตสปนเนอร ตัวดําเนินการไดแร็ค
ค. 838
สมบัติเรขาคณิตในปริภูมิบานาค
3(3-0-9)
MA 838
Geometric Properties in Banach Spaces
ปริภูมิบานาค ปริภูมิบานาคโคงนูน เซตโคงนูนในปริภูมิบานาค ปริภูมิบานาคโคงนูนแบบเอก
รูป มอดูลัสของความโคงนูนของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทอินเตอรเซคชัน ปริภูมิบานาคโคงนูนแบบเอก
รูปเฉพาะที่ การสงคูกัน ฟงกชันโคงนูน ปริภูมิบานาคราบเรียบ มอดูลัสของความราบเรียบของปริภูมิ
บานาค สั ม ประสิ ท ธ ข องความโค งนู น อนุ พั น ธ เฟรเชด อนุ พั น ธ ก าโตว ลิ มิ ต บานาค ภาพฉายอิ ง
ระยะทาง สัมประสิทธิ์เชิงเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
ค. 846
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 846
Mathematical Modelling and Applications
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรดีสครีต ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรแบบตอเนื่อง ระบบพลวัต ไบเฟอรเค
ชัน ระบบพลวัตไมเชิงเสน เคออส แฟร็กทัล ตัวแบบไมเชิงเสนในวิทยาศาสตรธรรมชาติ การประยุกตสู
ปญหาทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ค. 847
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0-9)
MA 847
Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีการมีอยูและมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ทฤษฎีโฟลเค ปญหาคาขอบปกติและปญหา
คาขอบเอกฐาน ฟงกชันของกรีน การแจกแจงฟงกชันลักษณะเฉพาะ
ค. 848
สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-9)
MA 848
Partial Differential Equations
ทฤษฎีโคชีและโควาเลฟกี ปญหาคาเริ่มตนและปญหาคาขอบ หลักการคาสูงสุด การลดรูปของ
ปญหาคาขอบเปนสมการอินทิกรัล
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ค. 849
การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 849
Numerical Analysis and Applications
ทฤษฎีการหาคาประมาณ วิธีที่เกี่ยวของกับโปรเจคชัน การประมาณกําลังสองนอยสุดสําหรับ
ปญหาไมเชิงเสน เงื่อนไขและเสถียรภาพ การหาคาเหมาะสมที่สุดเชิงตัวเลข การแยกคาเอกฐาน
ปญหาคาเฉพาะ วิธีที่เกี่ยวของกับปริภูมิยอยครีลอฟ
ค. 856
ทฤษฎีการหาคาเหมาะสมที่สุดและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 856
Optimization Theory and Applications
การหาคาเหมาะที่สุดแบบมีขอจํากัดและไมมีขอจํากัด วิธีการคนหาคาเชิงแบบฉบับและเกร
เดียนต กําหนดการเชิงเสน กํ าหนดการไมเชิงเสน กําหนดการเชิงพลวัต การหาคาเหมาะที่สุดในวง
กวาง
ค. 857
กําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน
3(3-0-9)
MA 857
Linear and Nonlinear Programming
กํ า หนดการเชิ ง เส น วิ ธี ซิ ม เพล็ ก ซ ภาวะคู กั น การวิ เคราะห ค วามไว วิ ธี น อนซิ ม เพล็ ก ซ
กําหนดการจํานวนเต็ม กําหนดการจํานวนเต็มแบบผสม กําหนดการไมเชิงเสน เทคนิคเมตาฮิวริสติกส
เบื้องตน การหาคาเหมาะที่สุดเชิงโคงนูน การหาคาเหมาะที่สุดสําหรับฟงกชันหลายจุดประสงค
ค. 866
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 866
Graph Theory and Applications
แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ วิถี วัฏจักร ตนไม กราฟและเมทริกซ กราฟถอดแบบกัน คา
เชื่อมโยง กราฟออยเลอรเลียน กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ การระบายสี ป ญ หาคาสุดขีด
การจับคูและการแยกตัวประกอบ การประยุกตใชกราฟในการแกปญหาทางคณิตศาสตรและศาสตร
ตางๆ
ค. 867
คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 867
Combinatorial Mathematics and Applications
การเรีย งสั บ เปลี่ ย นและวิธีก ารจัด หมู หลั ก การเพิ่ ม เขาและการตั ด ออก ฟ งก ชัน ก อ กําเนิ ด
ความสัมพันธเวียนเกิด ความรูเบื้องตนของการออกแบบเชิงการจัดการ และทฤษฎีการนับของโพลยา
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ค. 876
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัดและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 876
Finite Element Methods and Applications
แนวคิดพื้นฐานของปริภูมิฟงกชัน ปญ หาคาขอบ หลักการทั่วไปของระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
การประมาณคาผลเฉลยของปญหาคาขอบสองจุด การประมาณคาผลเฉลยของปญหาคาขอบเชิงวงรี
การประมาณคาผลเฉลยของปญ หาคาขอบเชิงพาราโบลา ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสนมากเลข
ศูนย การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ตัวอยางการประยุกตกับปญหาจริง
ค. 877
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกสควอนตัม
3(3-0-9)
MA 877
Mathematics for Quantum Physics
พื้นฐานเชิงพีชคณิตของทฤษฎีควอนตัม: สถานะ ภาวะสมมาตร ปริภูมิฮิลแบรท พีชคณิตตัว
ดําเนินการ สถานะบริสุทธิ์และสถานะผสม ตัวแทน ทฤษฎีวิกเนอร ความสัมพันธสลับที่ของรูปแบบ
บัญญัติไฮเซนเบริ์ก พีชคณิตไวล ทฤษฎีการมีอยูหนึ่งเดียวของวอนนอยมันน โบซอนและเฟอรมิออน
การตีความ(โคเปนเฮเกน, เอเวอรเรท, ความเกี่ยวโยง, ประวัติศาสตร และอื่นๆ) ดีโคฮีเรนซ ความ
พัวพันเชิงควอนตัม อสมการของเบลล
ค. 878
การคํานวณของจุดตรึงและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 878
Computational of Fixed Points and Applications
ภาพรวมของทฤษฎีจุดตรึง กระบวนการทําซ้ําของพิคารด กระบวนการทําซ้ําของคาสโนเซลส
กิจ กระบวนการทํ าซ้ําของมาน กระบวนการทําซ้ําของอิชิก าวา กระบวนการทํ าซ้ําของจุดตรึงอื่นๆ
เสถีย รภาพของกระบวนการทํ าซ้ํ าของจุด ตรึง การประยุก ตสูส มการตัว ดําเนิน การไมเชิงเสน การ
วิเคราะหความผิดพลาดของกระบวนการทําซ้ําของจุดตรึง
ค. 879
พีชคณิตของ C* และพีชคณิตของวอนนอยมันน
3(3-0-9)
MA 879
C*-algebras and Von Neumann Algebras
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 829
พีชคณิตของ C*, ภาวะคูกันของเกลฟาน – ไนมาค, ทฤษฎีของเกลฟาน ตัวแทนแบบเกลฟาน –
ไนมาค – ซีกัลป, พีชคณิตของวอนนอยมันน, แฟคเตอร, ทฤษฎีมอดูลของโทมิตะ – ทาเคซากิ, ฮิลเบริ์ต
C* โมดูลัส, ผลคูณเทนเซอรและภาวะคูกัน สมมูลโมริตะ ทฤษฎีเคเบื้องตน
ค. 886
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขนั้ สูง 1
3(3-0-9)
MA 886
Advanced Special Topics in Mathematics I
ศึกษาหัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน (เนื้อหาเปลี่ยนไปในแตละป)
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ค. 887
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 2
3(3-0-9)
MA 887
Advanced Special Topics in Mathematics II
ศึกษาหัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูงที่นาสนใจในปจจุบัน (เนื้อหาเปลี่ยนไปในแตละป)
วิทยานิพนธ
ค. 900
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
MA 900
Thesis
งานวิ จั ย ทางคณิ ต ศาสตร ภ ายใต ก ารดู แ ลและให คํ า ปรึ ก ษาของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธโดยจะครอบคลุม จริยธรรมในการทํางานวิจัยและเผยแพรผลงานวิจัย
3.1.6 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ
Required Courses
ค. 811
การวิเคราะหขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 811
Advanced Analysis
Metric, Topology, Continuous Maps, Limits, Compactness, Connectedness, Completeness,
Inner Products, Norms, Sequences and Series, Pointwise and Uniform Convergence, Differentiation
in Normed Spaces: Taylor Theorem, Holomorphic Functions, Power Series, Inverse Map and
Implicit Function Theorems. Integration: Functions of Bounded Variation, Riemann-Stieltjes Integral.
Vector Analysis, Differential Forms and Stokes Theorem, Cauchy Residues Formula.
ค. 812
พีชคณิตขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 812
Advanced Algebra
Generalities on Sets and Categories, Rings, Ideals, Modules, Finite Abelian Groups. Linear
and Multilinear Algebra on Free Modules, Canonical Forms. Introduction to Homological Algebra.
ค. 891

สัมมนา 1

MA 891

Seminar 1

1(0-2-2)

Seminar in mathematics and related fields in view of research work. (Pass (P) or Not pass (N))
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ค. 892

สัมมนา 2

MA 892

Seminar 2

1(0-2-2)

Seminar in mathematics and related fields in view of research work. (Pass (P) or Not pass (N))
ค. 893

สัมมนา 3

MA 893

Seminar 3

1(0-2-2)

Seminar in mathematics and related fields in view of research work. (Pass (P) or Not pass (N))
Elective Courses
ค. 806
ตรรกศาสตรวิภัชนัยและเซตวิภัชนัยขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 806
Advanced Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
Fuzzy set theory, fuzzy logic theory, relations between fuzzy set theory and fuzzy logic
theory, probability theory, belief theory, and possibility theory, fuzzy relations, applications of
fuzzy logic, applications of fuzzy set, fuzzy metric space, generalzed fuzzy metric space.
ค. 816
พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 816
Advanced Abstract Algebra
Jordan-Holder theorem, solvable groups, free groups, classification of extension fields,
Galois theory, Noetherian ring, modules.
ค. 817
ทฤษฎีแคตากอรี
3(3-0-9)
MA 817
Category Theory
วิชาบังคับกอน : สอบได ค.812
Quivers, Categories, Functors, Natural Transformations, Yoneda Lemma, Products,
Coproducts,Cartesian Closed Categories, Limits, Colimits, Kan Adjunction, Representability,
Monoidal Categories, Introduction to Higher Category Theory and Topos Theory.
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ค. 826
ทฤษฎีเมเชอร
3(3-0-9)
MA 826
Measure Theory
Algebra, σ-algebra, measures, Lebesgue measure, measurable functions, measurable
space, Lebesgue integral, convergence in measure, product measures, Fubini’s Theorem, signed
and complex measure, Radon-Nikodym theorem, Lp spaces, distribution functions, weak Lp
spaces, Fourier analysis, applications of measures.
ค. 827
การวิเคราะหไมเชิงเสนและโคงนูน
3(3-0-9)
MA 827
Nonlinear and Convex Analysis
Opial’s theorem, Riesz’s theorem, nonlinear mappings, fixed point theorems, weak and
strong convergence theorems, accretive operators, convex functions, minimization theorems,
subdifferentials of convex functions, conjugate functions, resolvents of subdifferentials, maximal
monotone operators, hemicontinuous mappings, quasiconvex function, pseudoconvex function.
ค. 828
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 828
Fixed Point Theory and Applications
Concept of fixed point, Banach’s contraction principle, Picard iteration, applications of fixed
point theorems for single valued mappings, fixed point theorems for generalized nonlinear single
valued mapping in metric spaces, concept of multivalued maping, Nadler’s contraction principle,
applications of fixed point theorems for multivalued mappings, fixed point theorems for
generalized nonlinear multivalued mapping in metric spaces, abstract spaces, fixed point theorem
for single valued mapping in abstract spaces, fixed point theorem for multivalued mapping in
abstract spaces.
ค. 829
การวิเคราะหเชิงฟงกชันขั้นสูงและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 829
Advanced Functional Analysis and Applications
Metric spaces, Linear spaces, Hahn-Banach theorem, normed and Banach spaces,
Banach’s contraction principle and applications, inner product and Hilbert spaces, bounded linear
operators, dual spaces, reflexive spaces, Weak convergence, weak and weak* topologies, open
mapping principle, closed graph theorem, Banach-Steinhaus theorem, Banach algebras, spectral
theory, green function for distributions, fourier transform of distributions.
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ค. 836
ทอพอโลยีขั้นสูง
3(3-0-9)
MA 836
Advanced Topology
Topological spaces, continuity, product spaces, weak topologies, countability axioms,
separation axiom, connected spaces, compact spaces, compactifications, complete metric spaces,
net convergence, function spaces.
ค. 837
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
3(3-0-9)
MA 837
Differential Geometry
Differentiable Manifolds, Fiber and Vector Bundles. Multilinear Algebra, Tensor Fields,
Differential Forms, Exterior Differential. Integration on Manifolds, Stokes Theorem, De Rham
Cohomology. Koszul Connections and Covariant Derivatives. Riemannian Metric and Curvature.
Clifford Algebras, Spinorial Geometry, Dirac Operators.
ค. 838
สมบัติเรขาคณิตในปริภูมิบานาค
3(3-0-9)
MA 838
Geometric Properties in Banach Spaces
Banach spaces, convex Banach spaces, convex set in Banach spaces, uniformly convex
Banach spaces, modulus of convexity, intersection theorem, local uniformly convex Banach spaces,
duality mapping, convex functions, smooth Banach spaces, modulus of smoothness, coefficient of
convexity, Frechet differentials, Gateaux differentials, Banach limit, metric projection, geometric
coefficients of Banach spaces.
ค. 846
การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 846
Mathematical Modelling and Applications
Discrete mathematical modeling, continuous mathematical modeling, dynamical systems,
bifurcation, nonlinear dynamical systems, chaos, fractals, nonlinear modeling in physical sciences
and biological sciences, applications with mathematical problems and science problems.
ค. 847
สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0-9)
MA 847
Ordinary Differential Equations
Existence and uniqueness theorems, Floquet theory, regular and singular boundary value
problems, Green’s functions, eigenfunction expansions.
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ค. 848
สมการเชิงอนุพันธยอย
3(3-0-9)
MA 848
Partial Differential Equations
Cauchy-Kowalewski theorem, initial and boundary value problems, maximum principles,
Reduction of boundary value problem to an integral equation.
ค. 849
การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 849
Numerical Analysis and Applications
Approximation theory, Projection methods, Nonlinear least-square problems, Conditioning
and stability, Numerical optimization, Singular value decomposition, Eigenvalue problems, Krylov
subspace methods.
ค. 856
ทฤษฎีการหาคาเหมาะสมที่สุดและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 856
Optimization Theory and Applications
Constrained and unconstrained optimization. Classical search and gradient methods. Linear
programming. Nonlinear programming. Dynamic programming. Global optimization.
ค. 857
กําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน
3(3-0-9)
MA 857
Linear and Nonlinear Programming
Linear programming, simplex method, duality, sensitivity analysis, non-simplex method,
integer programming, mixed integer programming, nonlinear programming, elementary
metaheuristic method, convex optimization, multi-objective optimization.
ค. 866
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 866
Graph Theory and Applications
Basic concepts of graph theory, path, cycle, tree, graphs and their matrix, isomorphic
graphs, connectivity, Eulerian graphs, Hamiltonian graphs, planar graphs, coloring, extremal
problems, mathching and factorization, applications of graph theory for solving some real world
problems.
ค. 867
คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 867
Combinatorial Mathematics and Applications
Permutations and combinations, inclusion and exclusion principle, generating functions,
recurrence relations, introduction to combinatorial designs, Polya's theory of counting.
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ค. 876
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัดและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 876
Finite Element Methods and Applications
Basic concepts in function spaces, boundary value problems, general finite elements
formulation, two-point boundary value problems, elliptic boundary value problems, parabolic
boundary value problems, solution of sparse systems of linear equations, error analysis, real world
applications.
ค. 877
คณิตศาสตรสําหรับฟสิกสควอนตัม
3(3-0-9)
MA 877
Mathematics for Quantum Physics
Algebraic Foundations of Quantum Theory: States, Observables, Symmetries, Hilbert
Spaces, Operator Algebras, Pure and Mixed States, Representations, Wigner Theorem, Heisenberg
Canonical Commutation Relations, Weyl Algebra, Von Neumann Uniqueness Theorem, Heisenberg
and Schr¨odinger Unitary Evolution, Stone Theorem, Composite Systems, Bosons and Fermions.
Interpretations (Copenhagen, Everett, Relational, History, etc.), Decoherence, Entanglement, Bell’s
Inequalities.
ค. 878
การคํานวณของจุดตรึงและการประยุกต
3(3-0-9)
MA 878
Computational of Fixed Points and Applications
Overall of fixed point theory, Picard iteration, Krasnoselskij iteration, Man iteration,
Ishikawa iteration, other fixed point iteration procedures, stability of fixed point iteration
procedures, applications to nonlinear operator equations, error analysis of fixed point iteration
procedures.
ค. 879
พีชคณิตของ C* และพีชคณิตของวอนนอยมันน
3(3-0-9)
MA 879
C*-algebras and Von Neumann Algebras
วิชาบังคับกอน : สอบได ค. 829
C*-algebras, Gel’fand-Naimark Duality, Gel’fand-Naimark-Segal and Gel’fand-Naimark
Representation Theorems. Von Neumann Algebras, Factors, Tomita-Takesaki Modular Theory.
Hilbert C*- modulus, Tensor Products and Duals, Morita Equivalence, Introduction to K-theory
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ค. 886
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 1
MA 886
Advanced Special Topics in Mathematics I
Study special topics of interest in advanced mathematics in current.

3(3-0-9)

ค. 887
หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 2
MA 887
Advanced Special Topics in Mathematics II
Study special topics of interest in advanced mathematics in current.

3(3-0-9)

วิทยานิพนธ
ค. 900
วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
MA 900
Thesis
Research in mathematics under supervision of the thesis supervisor(s) including ethics in
research and publication.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

1.

2.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3501200384xxx

3240200430xxx

ตําแหนงทางวิชาการ
รองศาสตราจารย

ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
ปุณศยา พัฒนางกูร

ธวิกานต ตรียะประเสริฐ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Mathematics

M.Phil

Pure Mathematics

วท.บ.
Ph.D.

คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Mathematics

M.Sc.

Mathematics

วท.ม.

คณิตศาสตรประยุกต

วท.บ.

คณิตศาสตรประยุกต

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
University of Manchester
2544
Institute of Science and
Technology, United Kingdom
University of Manchester
2541
Institute of Science and
Technology, United Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2539
University of Louisiana at
2550
Lafayette, USA
2547
University of Louisiana at
Lafayette, USA
2544
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2541
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3.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3320200042xxx

ผูชวยศาสตราจารย

บัญญัติ สรอยแสง

วท.ด.
วท.ม.
ศษ.บ.

4.

110120004xxxx

อาจารย

วุฒิพล สินธุนาวารัตน

ปร.ด.

ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

บธ.ม.

5.

อาจารย

เปาโล เบอรโทซซีนี

วท.ม.
วท.บ.
Dottorato
di Ricerca
Laurea

สาขาวิชา
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิตศาสตรประยุกต

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ป พ.ศ.
2552
2548
2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจาธนบุรี
การเงินและการธนาคารระหวาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประเทศ
คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
คณิตศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
Mathematics
Universita’ di Milano, Italy

2555

Physics

2533

Universita’ di Bologna, Italy

2552
2551
2549
2541

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร

1.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3199800102xxx

ตําแหนงทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย

สําราญ มั่นทัพ

วท.ม.
กศ.บ.

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

2.

3102400958xxx

รองศาสตราจารย

อารยา แจมจันทร

Ph.D.

Mathematics

สต.ม.
กศ.ม.

สถิติ
คณิตศาสตร

กศ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต

วท.บ.

คณิตศาสตรประยุกต

ลําดับที่

3.

3801300103xxx

ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล

สุพัชระ คงนวน

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(บางเขน)
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ปทุมวัน)
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
2528
2523
2543
2528
2526
2521
2549
2544
2540
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ลําดับที่
4.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3150300176xxx

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ - สกุล
ขจี จันทรขจร

5.

3760500220xxx

อาจารย

จรินทรทิพย เฮงคราวิทย

6.

3530100022xxx

อาจารย

พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย

7.

3440100840xxx

อาจารย

ภานุวัฒน ละครไชย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Mathematics

วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
Information Technology

วท.ม.

คณิตศาสตรประยุกต

วท.บ.

คณิตศาสตรประยุกต

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรนิ ธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
2551
2544
2539
2552
2547
2544
2554
2547
2545
2551
2545
2542
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8.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3110400658xxx

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

วันหยก อติเศรษฐพงศ

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

9.

3100902939xxx

อาจารย

สายฝน จาตุรันตบุตร

Ph.D.

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

M.A.
M.Eng.

10.

3179900188xxx

อาจารย

อดุลย แปนสุวรรณ

B.A.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร
วิทยาการคณนา
คณิตศาสตรประยุกต
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Computational & Applied
Mathematics
Computational & Applied
Mathematics
Operation Research and
Industrial Engineering
Mathematics
คณิตศาสตร
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตรประยุกต
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ป พ.ศ.
2552
2547
2544

Rice University,สหรัฐอเมริกา

2554

Rice University,สหรัฐอเมริกา

2552

Cornell University,สหรัฐอเมริกา
Cornell University,สหรัฐอเมริกา

2549

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

2548
2547
2542
2538
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ลําดับที่
11.

12.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3101701612xxx

3501200384xxx

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

รองศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล
อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ

ปุณศยา พัฒนางกูร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Mathematics

M.A.

Mathematics

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

คณิตศาสตรประยุกต
ศึกษาศาสตร
Mathematics

M.Phil

Pure Mathematics

วท.บ.

คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ป พ.ศ.
Western Michigan University, USA 2548
Western Michigan University, USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
2546
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2542
2536
University of Manchester Institute 2544
of Science and Technology, United
Kingdom
University of Manchester Institute
of Science and Technology, United 2541
Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2539
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ลําดับที่
13.

เลขประจําตัว
ประชาชน
3240200430xxx

14.

3320200042xxx

15.

110120004xxxx

ตําแหนงทาง
วิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

ธวิกานต ตรียะประเสริฐ Ph.D.

Mathematics

M.Sc.

Mathematics

วท.ม.

คณิตศาสตรประยุกต

วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
ศษ.บ.

คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิตศาสตรประยุกต

ผูชวยศาสตราจารย

บัญญัติ สรอยแสง

อาจารย

วุฒิพล สินธุนาวารัตน

ปร.ด.
บธ.ม.
วท.ม.
วท.บ.

การเงินและการธนาคาร
ระหวางประเทศ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Louisiana at
Lafayette, USA
University of Louisiana at
Lafayette, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจา
คุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

ป พ.ศ.
2550
2547
2544
2541
2552
2548
2546

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาเจาธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2555

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2551
2549

2552
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ลําดับที่
16.

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย

ชื่อ - สกุล
เปาโล เบอรโทซซีนี

Mathematics

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Universita’ di Milano, Italy

ป พ.ศ.
2541

Physics

Universita’ di Bologna, Italy

2533

คุณวุฒิ
Dottorato di
Ricerca
Laurea

สาขาวิชา

3.2.3 อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร
มีการเชิญผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งในและตางประเทศมาบรรยายในหัวขอที่นักศึกษาสนใจ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ไมมี
4.2 ชวงเวลา
ไมมี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไมมี
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิจัย และการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
หลั ก สู ต รกํ า หนดให นั ก ศึ ก ษาศึ ก ษาแผนการศึ ก ษา แบบ 2.1 ศึ ก ษารายวิ ช าและ
วิ ท ยานิ พ นธ ซึ่ ง เป น งานวิ จั ย ภายใต ก ารดู แ ลและให คํ า ปรึ ก ษาของคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถทําวิจัยขั้นสูง
เขียนรายงานและนําเสนอผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3
5.4 จํานวนหนวยกิต
36 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ และการสอบวัดคุณสมบัติ
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ
(1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00 และสอบวัดคุณสมบัติผาน
(2) นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
(3) หลั ง จากจดทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ แ ล ว นั ก ศึ ก ษาต อ งเสนอเค า โครง
วิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหารโครงการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาคณิ ต ศาสตร เพื่ อ ให ค ณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แต งตั้ งอาจารย ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 5 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
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(4) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพ นธ ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
(1) อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ให เป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
(3) การสอบวิท ยานิพ นธ ใหเปน ไปตามระเบีย บและขอบังคับ ของมหาวิท ยาลัย
ธรรมศาสตร และการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ที่ จ ะได ผ ลระดั บ S ต อ งได ม ติ เ ป น เอกฉั น ท จ าก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
5.5.3 การสอบวัดคุณสมบัติ
(1) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ที่ จ ะสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เมื่ อ ได ส อบผ า นรายวิ ช าบั งคั บ และ
รายวิชาเลือกอยางนอย 9 หนวยกิตแลว และมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะเปดสอบวัดคุณ สมบัติ ซึ่งเปนการสอบ
ขอเขียนและปากเปลา ปการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนผู
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
(3) นักศึกษาจะตองสอบวัดคุณสมบัติใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้น
จะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
5.6 การเตรียมการ
1) มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
4) มีการใหผูเรียนรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5) มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของงานวิจัยใหนักศึกษาไดคนควา
6) มีการจัดอบรมที่เปนประโยชนตอการทําวิจัย เชน การเขียนโปรแกรม Latex
5.7 กระบวนการประเมินผล
กระบวนการประเมินผลในการทําวิทยานิพนธ จะดําเนินการภายใตการบริหารจัดการ
และการทวนสอบมาตรฐานจากคณะกรรมการปริญญาเอก สนับสนุนโดยหนวยปริญญาเอก งาน
บริก ารการศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี โดยกระบวนการประเมิ น และผู ป ระเมิ น
ตามลําดับดังนี้
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1) การประเมิ น ผลความน า สนใจของหั ว ข อ ที่ ศึ ก ษาจากอาจารย ที่ ป รึ ก ษาและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาคณิตศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)
2) การประเมิ น ผลคุ ณ ภาพของเค าโครงวิท ยานิ พ นธและวิท ยานิพ นธจากอาจารย ที่
ปรึก ษาและคณะกรรมการสอบ ซึ่งประกอบดว ยคณาจารย และผูท รงคุ ณ วุฒิ หรือ ผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกสถาบั น ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ต ามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3) การป ระเมิ น ผลวิ ท ยานิ พ นธ โดยการสอบ วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ สมบู ร ณ โดย
คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ และเป ด โอกาสให บุ ค คลภายนอกเข า ร ว มรั บ ฟ ง ด ว ย เพื่ อ
ประเมินผลคุณภาพของวิทยานิพนธและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการปรับแกไขวิทยานิพนธเปนครั้ง
สุดทาย
4) ผลงานของวิท ยานิพ นธต อ งไดรับ การตี พิม พ หรือ ผลงานต อ งไดรับ การยอมรับ ให
ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกลอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ
ในฐานขอมูล scopus หรือ web of science
5) นักศึกษาตองนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง
6) นักศึกษาไดคาระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดย
คณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง และนําวิทยานิพนธที่พิมพและเย็บเลม
เรียบรอยแลว และสงมอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษ
- การเรียนการสอนใชภาษาอังกฤษ
- เชิญผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติมาสอน
- จัดเสวนาทางวิชาการและสนับสนุนให
นักศึกษาเขาฟง เสวนาวิชาการที่มีวิทยากรเปน
ผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ
- จัดประชุมนักศึกษา/อาจารยใหมารายงาน
ความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธเปน
ภาษาอังกฤษตอที่ประชุมเปนประจําทุกภาค
การศึกษา
- หาแหลงทุนและสนับสนุนใหนักศึกษาไปทํา
วิจัยตางประเทศ
- สนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาเขารวม
ประชุมและนําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษา
อังกฤษ
- สนับสนุนใหนักศึกษาตีพิมพงานวิจัย/
วิทยานิพนธเปนภาษาอังกฤษ
- จัดอบรมแนะนําการเขียนบทความวิจัย/
วิทยานิพนธ โดยผูเชี่ยวชาญชาวตางชาติ
2. ความสามารถดานวิชาการและ
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งไทยและตางชาติมาสอนใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาทางคณิตศาสตรที่ทันสมัยทัง้ ดานทฤษฎีและ
ประยุกต
- ใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับ
กระบวนการเรียนการสอน
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษา
เขารวมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตรใน
ระดับชาติเปนประจําทุกป
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คุณลักษณะพิเศษ
3. ความสามารถดานการวิจยั

4. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- สนับสนุนเงินรางวัลใหกับนักศึกษาที่มี
ผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ ตีพิมพในวารสารทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
- สนับสนุนงบประมาณใหนักศึกษาเขารวม
ประชุม/นําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ
- สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษา
คนควาวิจัย เชน มีเครื่องคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต พรอมเครื่องพิมพ ในหองพัก
ทํางานของนักศึกษาปริญญาเอก
- จัดอบรมใหนักศึกษาเรียนรูการคนควาผลงาน
วิชาการและวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ
มีการใหความรูเกี่ยวกับคุณธรรรมจริยธรรมที่
พึงมีตอสังคมและจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนที่เกี่ยวของกับวิชาการ
และวิชาชีพ
3. มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมในที่
ทํางานและชุมชน
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยใหผูสอน
เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ
2. ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลา แตงกายให
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ และเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ที่ภาควิชา หรือ คณะ หรือ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
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3. แนะนําการปฏิบัติที่ถูกตองตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เชน การอางอิง
ผลงานวิ ช าการให ถู ก ต อ งและครบถ ว น และนํ า เสนอข อ มู ล ผลงานวิ จั ย ให ถู ก ต อ ง
ตรงไปตรงมา
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
1. ประเมินจากการสังเกตความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอเวลา
ในการเขาชั้นเรียนและการสงงาน สังเกตลักษณะการแตงกาย กิริยามารยาทที่เหมาะสม
2. ประเมิ น ในวิ ช าสั ม มนาและวิ ช าอื่ น ๆ ในเรื่ อ งการอ างอิ งที่ ถู ก ต อ งและข อ มู ล ที่
ถูกตอง
3. ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธของนักศึกษาอยางใกลชดิ และควบคุมใหเปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจัย
2.2 ความรู
1) ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการและแนวคิด
ที่เปนรากฐานของคณิตศาสตร
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและตอยอดองคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาได
4. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาคณิตศาสตรกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1. ใชผูส อนที่มีความรูค วามเชี่ย วชาญและมีความเขาใจอยางถองแทและลึก ซึ้งใน
ทฤษฎี หลักการและแนวคิด
2. เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ และเปนที่ยอมรับทั้งในและตางประเทศ
มาบรรยาย
3. มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับเนื้อหาของรายวิชา
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ประเมินจากผลการสอบวัดคุณสมบัติ การทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
2. ประเมินจากการใหนักศึกษามารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
ตอคณะกรรมการโครงการปริญญาเอก สาขาคณิตศาสตร
3. ประเมินจากการสอบวิทยานิพนธ
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2.3 ทักษะทางปญญา
1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและสมเหตุสมผล
2. มีความคิดริเริ่มอยางสรางสรรค และมีความคิดในเชิงบวก
3. มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีมาประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของทางวิชาการ
และวิชาชีพได
5. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจัย
2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ใชวิธีการสอนและการทําวิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในทัศนะความคิดเชิงบวกในมุมมองของผูเรียน และสังคม
3. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีการคนควา ติดตามความกาวหนาทางวิชาการ
และพัฒนาองคความรูใหมทางคณิตศาสตรอยางสม่ําเสมอ
4. ฝกฝนใหนักศึกษาสามารถสังเคราะหและบูรณาการความรูเพื่อใหเกิดความคิด
ริเริ่ม และสามารถนําไปประยุกตใชกับศาสตรอ่นื ๆได
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากการปฏิบั ติงานจริงของนักศึกษา เชน รายงานความกาวหนา การ
ตัดสินใจแกปญหาของนักศึกษาในสถานการณตางๆ
2. ประเมินจากจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ และ/หรือ
รายงานงานการประชุมวิชาการของนักศึกษา
3. ประเมินจากการสอบโครงรางวิทยานิพนธและสอบวิทยานิพนธ
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแกไขปญหาที่มีความยุงยาก ซับซอน ทางวิชาการไดดวยตนเอง
2. สามารถแสดงความคิ ด เห็ น และจุ ด ยื น ทางวิ ชาการ/วิช าชี พ เพื่ อ ชี้นํ าสั งคมใน
ประเด็ น ที่ เหมาะสม และเป น ผูริเริ่ม แสดงประเด็ นใหม ที่ เป น ประโยชน ต อ ตนเองและ
สวนรวม
3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4. สามารถจัดการกับความคิดเห็นที่ขัดแยงของตนเองกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
5. สามารถแสดงภาวะผูนําหรือ ผูตามในการทํ างานกลุม ไดอ ยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
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6. มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย า ง
ตอเนื่อง
2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1. มี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ มี ก ารมอบหมายงานให นั ก ศึ ก ษาไปค น คว า ทํ า
รายงานเปนกลุมและมีกระบวนการรายงานความกาวหนา เพื่อประเมินตนเองและเปน
แนวทางในการปรับปรุงแกไข
2. มีการรายงานความกาวหนา และการนําเสนอผลการวิจัยตอที่ประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร
3. มีกรรมการสอบวิทยานิพนธที่เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติก รรมและการแสดงออกของนัก ศึกษาในกิจกรรมตางๆ ที่ทํ า
รวมกัน
2. ประเมินจากการนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน
3.ประเมินจากผลการสอบวิท ยานิพ นธและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการแกปญหา
และศึกษาคนควา ทําการวิจัย ไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางคณิตศาสตรได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะการพูด การเขียน และสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอและรายงานผล
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4. สามารถเผยแพรผลงาน และสื่อสารกับ บุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ
และวิชาชีพไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
2) กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใช ในการพั ฒ นาการเรี ย นรู ด านทั ก ษะการวิ เคราะห เชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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หลากหลายรู ป แบบ เชน การส งและมอบหมายงานผานทางจดหมายอิเล็ ก ทรอนิ ก ส
ใหเอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอนตาง ๆ ผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต
เปนตน
2. ใหนักศึกษารายงานความกาวหนาของการทํ าวิทยานิพนธอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
เปนการฝกฝนและพัฒนาความสามารถในการสื่อสาร
3. ใหนักศึกษา ศึก ษา คนควาและนําเสนอผลงานวิชาการในรายวิชาสัมมนาหรือ
รายวิชาที่เกี่ยวของและสงเสริมใหนักศึกษานําเสนอผลงานวิจัยตอสาธารณชนในที่ประชุม
วิชาการหรือวารสารวิชาการ
3) กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นําเสนอที่มกี ารใชคณิตศาสตรในการทําวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมตางๆ ที่มีการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประเมิ น จากรู ป แบบวิ ธี ก ารและการใช เทคโนโลยี ใ นการนํ า เสนองานที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย และการรายงานความกาวหนาของการทําวิทยานิพนธ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตยสุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณ คา และศักดศรี
ของความเปนมนุษย
3.2 ความรู
1. มีความรู ความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปน
รากฐานของคณิตศาสตร
2. สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและตอยอดองคความรูในสาขาวิชาที่ศึกษาได
4. สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาคณิ ตศาสตรกับ ความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของ
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3.3 ทักษะทางปญญา
1. คิดอยางมีวิจารณญาณและสมเหตุสมผล
2. มีความคิดริเริ่มอยางสรางสรรค และมีความคิดในเชิงบวก
3. มีความใฝรู ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
4. สามารถนําความรูทางภาคทฤษฎีมาประยุกตใชกับปญหาที่เกี่ยวของทางวิชาการ
และวิชาชีพได
5. สามารถสังเคราะหผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจัย
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถแกไขปญหาที่มีความยุงยาก ซับซอน ทางวิชาการไดดวยตนเอง
2. สามารถแสดงความคิดเห็นและจุดยืนทางวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อชี้นําสังคมในประเด็น
ที่ เหมาะสม และเป น ผู ริ เ ริ่ ม แสดงประเด็ น ใหม ที่ เป น ประโยชน ต อ ตนเองและ
สวนรวม
3. มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
4. สามารถจัดการกับความคิดเห็นที่ขัดแยงของตนเองกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
5. สามารถแสดงภาวะผูนํ าหรือ ผูต ามในการทํ างานกลุม ได อ ยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ
6. มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะหขอมูลโดยใชเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชในการแกปญหา
และศึกษาคนควา ทําการวิจัย ไดอยางเหมาะสม
2. สามารถใชคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางคณิตศาสตรได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะการพูด การเขียน และสามารถเลือกรูปแบบการนําเสนอและรายงานผล
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
4. สามารถเผยแพรผลงาน และสื่อสารกับบุคคลกลุมตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพไดอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

ค. 811 การวิเคราะหขั้นสูง
ค. 812 พีชคณิตขั้นสูง
ค. 806 ตรรกศาสตรวิภัชนัยและเซตวิภัชนัยขั้นสูง
ค. 816 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
ค. 817 ทฤษฎีแคตากอรี
ค. 826 ทฤษฎีเมเชอร
ค. 827 การวิเคราะหไมเชิงเสนและโคงนูน
ค. 828 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต
ค. 829 การวิเคราะหเชิงฟงกชันขั้นสูงและการประยุกต
ค. 836 ทอพอโลยีขั้นสูง



ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธระหวาง
ตัวเลขการสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
บุคคลและความรับผิดชอบ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)


รายวิชา

ค. 837 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ
ค. 838 สมบัติเรขาคณิตในปริภูมิบานาค
ค. 846 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและการประยุกต
ค. 847 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
ค. 848 สมการเชิงอนุพันธยอย
ค. 849 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต
ค. 856 ทฤษฎีการหาคาเหมาะสมทีส่ ุดและการประยุกต
ค. 857 กําหนดการเชิงเสนและไมเชิงเสน
ค. 866 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต
ค. 867 คณิตศาสตรเชิงการจัดและการประยุกต

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

6

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4











































































































































1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

1

2

1































3

2



4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะทางปญญา

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)


รายวิชา

ค. 876 ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัดและการประยุกต
ค. 877 คณิตศาสตรสําหรับฟสิกสควอนตัม
ค. 878 การคํานวณของจุดตรึงและการประยุกต็
ค. 879 พีชคณิตของ C* และพีชคณิตของวอนนอยมันน
ค. 886 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 1
ค. 887 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรขั้นสูง 2
ค. 891 สัมมนา 1
ค. 892 สัมมนา 2
ค. 893 สัมมนา 3
ค. 900 วิทยานิพนธ

ความรับผิดชอบหลัก



ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู

1

2

1
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3. ทักษะทางปญญา

3

4



1

2

3

4
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1. คุณธรรม
จริยธรรม
3

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

5

1
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4

5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
A
A- B+
B
B- C+
C
D
F
คาระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
1.2 การนับหนวยกิตที่ไดจะนับรวมเฉพาะหนวยกิตลักษณะวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับ S หรือระดับ
ไมต่ํากวา B เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา B ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ให
นํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลีย่ สะสมทุกครัง้ ไป
1.3 นั ก ศึ ก ษาที่ ได ร ะดั บ U หรื อ ระดั บ ต่ํ า กว า B ในรายวิ ช าใดที่ เป น รายวิ ช าบั งคั บ ในหลั ก สู ต ร จะ
ลงทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นไดอีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้จะตองไดคาระดับ S หรือระดับไมต่ํากวา B
มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษา
ซ้ําในรายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นักศึกษาที่ไดคาระดับไมต่ํากวา B ในรายวิชาใด ไมมีสิทธิจดทะเบียนศึกษาซ้ําในรายวิชานั้นอีก เวนแต
หลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่
ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบวัดคุณ สมบัติ วิชาสัมมนา และการสอบภาษาตางประเทศ
แบงเปน 2 ระดับคือ ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.6 เงื่ อ นไขอื่ น ๆ ให เป น ไปตามข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ว า ด ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
1. ทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่มอบหมายในแตละรายวิชา
2. ทวนสอบจากผลการสอบวัดคุณสมบัติ
3. ทวนสอบจากการรายงานความกาวหนา ผลการสอบขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและผลการสอบ
ปองกันวิทยานิพนธ
4. การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณ ภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
สามารถทําไดโดยมีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
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1. การไดงานทําของดุษฎีบัณฑิตประเมินจากดุษฎีบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของระยะเวลา
ในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของดุษฎีบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2. การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถามเพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3. การประเมินตําแหนงงาน และหรือความกาวหนาในสายงานของดุษฎีบัณฑิต
4. ผลงานของนั ก ศึ ก ษาที่ วั ด เป นรู ป ธรรมได เชน จํ านวนผลงานตี พิ ม พ เผยแพรในวารสารวิชาการ
จํานวนสิทธิบัตร จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 ได ศึ ก ษาลั ก ษณะวิ ช าต า งๆ ครบตามโครงสร า งหลั ก สู ต ร และมี ห น ว ยกิ ต สะสมไม น อ ยกว า
51 หนวยกิต
3.2 ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ไดคาระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑทมี่ หาวิทยาลัยกําหนด
3.4 ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบวัดคุณสมบัติ
3.5 ไดระดับ P (ผาน) ในวิชาสัมมนา
3.6 ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี แต งตั้ ง และนํ าวิท ยานิ พ นธที่ พิ ม พ และเย็ บ เล ม เรีย บรอ ยแล ว มามอบให
มหาวิทยาลัยตามระเบียบ
3.7 ผลงานวิทยานิ พนธจะต องได รับการตีพิ มพ หรือผลงานต องได รับการยอมรั บให ตี พิ มพ ในวารสาร
นานาชาติที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ ในฐานขอมูล scopus หรือ web of
science
3.8 ตองมีการนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติอยางนอย 1 ครั้ง
3.9 ตองปฏิบั ติตามเงื่อ นไขอื่นๆ ที่ค ณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร
กําหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาท
หนาที่ของอาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย
2) ชี้ แ จงปรั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค และเป า หมายของหลั ก สู ต ร มอบเอกสารที่ เกี่ ย วข อ ง เช น
รายละเอียดหลักสูตร คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ และจรรยาบรรณอาจารย
3) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชา และแผนการสอน
4) กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพื่อชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
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5) ประเมินการสอนโดยอาจารยผูมีประสบการณ
6) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน ประชุม
วิชาการ และการนําเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัด
และการประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2) จั ด เสวนาวิชาการในหั ว ขอ ทางด านการเรีย นการสอน การวัด และการประเมิ นผลโดยมี
วิทยากรที่เปนผูเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทย และตางประเทศ เพื่อเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณและการพัฒนาการ
เรียนการสอน
3) จั ด ให มี ก ารอภิ ป รายกลุ ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ ก ารเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผลระหวางกลุมอาจารยดวยกันเอง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใ หม เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและให มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
2) มีการกระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาสถิติศาสตรรวมกับผูเชี่ยวชาญ
ชาวตางประเทศ
3) ส ง เสริ ม ให อ าจารย เ ข า ร ว มกิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการต า งๆของคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี
4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย และสนับสนุนเงินรางวัลการตีพิมพผลงานวิจัยและ
บทความทางวิชาการใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีค ณะกรรมการประจํ าหลั ก สู ต รเป น ผู กํากั บ ดู แลและคอยให คําแนะนํ า ตลอดจนแนวปฏิ บัติ ใหแ ก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปอยาง
ตอเนื่อง
1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
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การดําเนินการ
1. ผลิ ต ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต ให มี ค วามรู 1.1. จั ด ให มี ก ารเรีย นการสอนใน
ความสามารถและคุณลักษณะตรง รายวิ ช า ตามแผนการเรี ย นของ
ตามมาตรฐานที่หลักสูตรกําหนด นักศึกษาในแตละชั้นป รวมทั้งการ
สอบวัด ผลการศึก ษาตามเกณฑ ที่
หลักสูตรกําหนด
1.2. จัดอาจารยผูสอนใหมีความรู
ความเชี่ ย วชาญ สอดคล อ งกั บ
รายวิชาที่สอน เพื่อใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ
1.3 . จั ด ให มี กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
อาจารยและนักศึกษาอยางตอเนื่อง
เพื่ อ เส ริ ม ส ร า งคุ ณ ลั ก ษ ณ ะที่
ตองการ

การประเมินผล
1.1 แผนการเรียนของหลักสูตร
1.2 ตารางบริหารการสอน
1.3 รอยละของจํานวนดุษฎีบัณฑิต
ที่ สํ าเร็ จ ก าร ศึ ก ษ าใน แ ต ล ะ ป
การศึ ก ษ า ภายในระยะเวลาที่
หลักสูตรกําหนด
1.4 จํ า น ว น กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า
ศักยภาพของอาจารยและนักศึกษา
1.5 ผลการประเมินความพึ งพอใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

2. มี ก าร ป รั บ ป รุ งแ ล ะพั ฒ น า 2.1. จัด ใหมีค ณะกรรมการพั ฒ นา
หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย เป น ไปตาม และบริหารหลักสูตร เพื่อทําหนาที่
เกณฑมาตรฐานที่ สกอ. กําหนด บริหารหลักสูตรและติดตามผลการ
ดํ า เนิ น งานตลอดจนรวบรวมผล
ก ารดํ าเนิ น งาน เพื่ อ ใช ใ น ก าร
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ใน
ระยะเวลาตามกรอบเวลาที่ สกอ.
กําหนด
2.2. มี อ า จ า ร ย ผู รั บ ผิ ด ช อ บ
ห ลั ก สู ต รแล ะอ าจ ารย ป ระจํ า
หลั ก สู ต ร ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ เ ป น ไป
ตามมาตรฐานที่กําหนด
2.3. มี ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ
เพื่ อ ให อ าจารย พั ฒ นาตนเองด ว ย
การเข า ร ว มการประชุ ม วิ ช าการ
การนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง
ในและตางประเทศ

2.1. มี ก ารประชุ ม เพื่ อ ติ ด ตามการ
ดํ า เนิ น งานตลอดจนรวบรวมผล
ก ารดํ าเนิ น งาน เพื่ อ ใช ใ น ก าร
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
2.2. คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร เป น ไป ต า ม
มาตรฐานที่กําหนด
2.3. จํ า นวนของอาจารย ที่ ไ ด รั บ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพด ว ยการเข า
ร ว ม ก ารป ระชุ ม วิ ช าก าร ก าร
นํ าเสนอผลงานทางวิช าการทั้ งใน
และตางประเทศ
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เปาหมาย
3. การประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ

การดําเนินการ
3.1. มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาและ
คณะกรรมการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรเพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแล
ใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
3.2. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกอยางนอย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนด
4. การดูแลและควบคุมการพัฒนา 4.1. จัดหาอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธและกรรมการควบคุม
วิทยานิพนธ ที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดโดยผานการประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เพื่อ
การทําและการสอบโครงราง
วิทยานิพนธ การตีพิมพเผยแพร
ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ
4.2. ประสานงานเครือขายในการ
ทําวิจัยรวมกันระหวางสถาบันทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ
4.3. สงเสริมใหนักศึกษาเขารวม
และเสนอผลงานในงานประชุม/
สัมมนา/อบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู
และประสบการณทางดานการวิจัย
ใหนักศึกษา

การประเมินผล
3.1. มีการประชุมเพื่อควบคุมดูแล
ใหหลักสูตรเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด
3.2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอก

4.1. คุณสมบัติของอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธและกรรมการ
ควบคุมวิทยานิพนธเปนไปตามมติ
ของที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
4.2. จํานวนของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เขามาทําหนาที่เปน
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ
4.3. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่
เขารวมประชุม/สัมมนา/อบรม เพื่อ
เพิ่มพูนความรูและประสบการณ
ทางดานการวิจัย
4.4. รอยละของผลงานวิจัยของ
นักศึกษาทีไ่ ดรับการตีพิมพเผยแพร

56

มคอ.2

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อซื้อตํารา
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.2.1. สถานที่และอุปกรณการสอน
ภาควิชาฯ ใชสถานที่ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อจัดการ
เรียนการสอน การปฏิบัติการใหเปนไปตามที่หลักสูตรกําหนด ทั้งนี้ไดมีบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางเพียงพอ
2.2.2. หองสมุด
หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย สวนใหญมีอยูใน
สํานักหอสมุดและหองสมุดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสามารถสืบคนผาน
ฐานขอมูลที่สํานักหอสมุดจัดสรรให
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีทรัพยากรสารสนเทศในแขนงวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และวิชาที่สัมพันธกับหลักสูตร โดยประมาณ ดังนี้
หนังสือภาษาไทย 47,866 เลม
หนังสือภาษาตางประเทศ 27,170 เลม
วิทยานิพนธภาษาไทย 2,771 เลม
วิทยานิพนธ 513 เลม
วารสารภาษาไทย 53 ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาตางประเทศ (print) 38 ชื่อเรื่อง
วารสารภาษาตางประเทศ (online) 839 ชื่อเรื่อง
ฐานขอมูลออนไลน 17 ฐาน
หองสมุดอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถขอใชบริการไดแกสํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแหงในสวนกลาง
ศูนยคอมพิวเตอรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยเอกสารของหนวยราชการและเอกชน หอสมุดแหงชาติ
ศูนยบริการเอกสารการวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย สถาบันเทคโนโลยีแหง
เอเชีย หอจดหมายเหตุ และศูนยเอกสารตางๆ เปนตน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาฯ จัด สรรซอฟตแวรค อมพิวเตอรท างดานคณิ ตศาสตรและสถิติใหกั บนั ก ศึก ษา เพื่อเรีย นรู
วิธีการใชงานที่ถูกตองและมีทักษะในการใชงานจริง และมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อ
หนั งสือ และตํ าราที่เกี่ย วขอ ง รวมทั้ งวารสารที่ ใชป ระกอบการวิจัย และการทํ าวิท ยานิ พ นธ เพื่ อ บริห ารให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน การวิจัย ในการประสานการซื้อหนังสือและ
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วารสารนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาและอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อ
หนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ตลอดจน
ศาสตราจารยอาคันตุ กะหรือศาสตราจารยรับเชิญ ก็มีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนั งสือ และวารสาร
สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และจาก
การสังเกตการใชงานในรายวิชาที่สอน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ
1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี - ผลสํารวจความพึงพอใจของ
คอมพิวเตอร ที่เพียงพอเพื่อ
ความพรอมใชงานอยางมี
ผูใชบริการ
สนับสนุนทั้งการศึกษาในหองเรียน ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน - จํานวนเครื่องคอมพิวเตอรตอหัว
นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรู 2. จัดเตรียมหองปฏิบัติ
นักศึกษา
ไดดวยตนเอง อยางมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอรที่ทันสมัย เพื่อให
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาสามารถฝกปฏิบัติ สราง นักศึกษาตอการใหบริการระบบ
ความพรอมในการปฏิบัติงานใน
เครือขายไรสาย
วิชาชีพ
3. จัดใหมีพื้นที่ที่นักศึกษาสามารถ
ใชระบบเครือขายไรสาย หาความรู
เพิ่มเติมไดดวยตนเอง
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
1) คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารยใหม เมื่อมีตําแหนงวาง ซึ่งคณะกรรมการ
ดังกลาวจะประกอบไปดวยทั้งผูบ ริหาร อาจารยประจําสาขา และ/ หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
2) คณะกรรมการฯ จะกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความจําเปนของสาขาวิชา และ
ตองเปนไปตามเกณฑการรับอาจารยของมหาวิทยาลัย
3) คณะฯประกาศการรับสมัครอาจารยใหมทางสื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อของคณะฯและสื่อมวลชนอยาง
กวางขวาง เพื่อใหผูมีคุณสมบัติไดรับทราบอยางทั่วถึง
4) คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน เพื่อใหมาสอบ ซึ่งอาจประกอบไป
ดวยการสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบสอน และ / หรือการนําเสนอบทความวิชาการ เปนตน
5) คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบของผูสมัครที่ไดคะแนนสูงสุดตามอัตราที่วาง และถึงเกณฑที่
คณะกรรมการฯ กําหนด จะไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยใหม
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3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมิ น ผลและให ค วามเห็ น ชอบการประเมิน ผลทุ ก รายวิชา เก็ บ รวบรวมขอ มู ล เพื่ อ เตรีย มไวสํ าหรับ การ
ปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตรและไดบัณฑิตเปนไป
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
คณะวิท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มี น โยบายให อ าจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รเป น ผู บ รรยายหลั ก ส ว น
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ หรื อ ผู เชี่ ย วชาญภายนอก จะเชิ ญ บรรยายในลั ก ษณะของวิท ยากรพิ เศษเป น ครั้งคราวหาก
จํ าเป น ต อ งมี อ าจารย พิ เศษเป น ผู ส อนหลั ก จะพิ จารณาตามลํ าดั บ ดั งนี้ 1) อดีต อาจารย ป ระจํ าหลั ก สู ต รที่
เกษียณอายุราชการและเคยสอนวิชานั้นๆ 2) อาจารยประจําคณะฯ อื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ 3)
อาจารยผูทรงคุณวุฒิ หรือ ผูเชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ ที่อยูนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งนี้จะตองไดรับการ
พิจารณากลั่นกรองโดยอาจารยประจําวิชา หรือ คณะกรรมการปริญญาเอก
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุค ลากรสายสนั บสนุ นควรมีวุฒิ ป ริญ ญาตรีที่เกี่ยวขอ งกั บ ภาระงานที่รับ ผิด ชอบ และมีค วามรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ เทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุ ค ลากรต อ งเข าใจโครงสรางและธรรมชาติ ของหลั ก สู ต ร และจะต อ งสามารถบริ ก ารให อ าจารย
สามารถใช สื่ อ การสอนได อ ย า งสะดวก ซึ่ ง จํ า เป นต อ งให มี ก ารฝ กอบรมเฉพาะทาง เช น การเตรี ย ม
หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แกนักศึกษา
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญ หาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา (Office Hours) เพื่อใหนักศึกษา
เขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีอาจารยที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจั ดทํากิจกรรมแก
นักศึกษา
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5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
5.2.1 กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํารองขอดู
กระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแตละรายวิชาได
5.2.2 การอุทธรณของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2547 หมวดที่ 4
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สําหรับตลาดแรงงานของดุษฎีบัณฑิตสาขาคณิตศาสตรยังเปนที่ตองการอยูอยางมาก เชน ตําแหนง
อาจารย และนั ก วิจัย เป นตน ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรว มมือจากมหาวิท ยาลั ย จัด การสํารวจความตอ งการ
แรงงานและความพึงพอใจของผูใชดุษ ฎีบั ณ ฑิตสาขาคณิ ตศาสตร เพื่อ นําขอมูลมาใชป ระกอบการปรับ ปรุง
หลั ก สู ต ร รวมถึ งการศึก ษาขอ มู ล วิจัย อั นเกี่ย วเนื่อ งกับ การประมาณความตอ งการของตลาดแรงงาน เพื่ อ
นํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ
25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่ 1

ปที่
2

ปที่
3

ปที่
4

ปที่
5
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่
2

ปที่
3

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปที่
4

ปที่
5





หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
1.1.2 การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา
1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ได
สอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอ
เวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เชน
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
2.2 ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
2.3 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.4 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน
อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากผลการประเมินของนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรทุกปการศึกษา
4.4 จัดประชุมสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. รองศาสตราจารย ดร. ปุณศยา พัฒนางกูร
ผลงานวิจัย
1. P. Patthanangkoor and S. Dhompongsa, “Maximal 3-local subgroups of symmetric groups”
Songklanakarin J.Sci.Technol.35(1), Jan.-Feb. 2013, 107 – 113.
2. Budsaba, K., Phatthanangkul, T., Tosasukul, J., and Volodin, A., “Asymptotic Probability for
Weighted Deviations of Dependent Bootstrap Means from the Sample Mean”, Southeast Asian
Bulletin of Mathematics. Vol. 34, 2010, 43-50.
3. Wutiphol Sintunavarat, Poom Kuman, and Punnzeyar Patthanangkoor, “Common fixed point
theorems under generalized I-contraction and generalized I-nonexpansive for multivalued
mapping” in 14th Annual Meeting in Mathematics Collection of Full Papers, 2009, 1-9.
4. W. Sintunavarat, P. Kuman, and P. Patthanangkoor, “Common random fixed point for
multivaluedrandom operators without S- anf T- weakly commuting random operators”, Random
Operators Stochastic Eqs. 17, 2009, 381-388.
หนังสือและตํารา
1. ปุณศยา พัฒนางกูร, แคลคูลสั ขั้นสูง, สานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554
2. ปุณศยา พัฒนางกูร, พีชคณิตนามธรรมเบื้องตน, สานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2553
2. ผูช วยศาสตราจารย ดร. ธวิกานต ตรียะประเสริฐ
ผลงานวิจัย
1. Blow-up Criteria for a parabolic problem due to a concentrated nonlinear source on a semi-infinite
interval (with C.Y. Chan), Quart. Appl. Math., 70 (2012), pp. 159-169.
2. Nonexistence of Global Solutions Caused by a Nonlinear Source on an Infinite Interval, Applied
Mathematical Sciences, 6 no. 105 (2012), 5207 – 5222.
3. Existence, uniqueness and blowup for a parabolic problem with a moving nonlinear source on a
semi-infinite interval (with C.Y. Chan and P. Sawangtong), Dynam. Systems Appl. 21 (2012), 631644.
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4. การศึกษาการโบลวอัพ ของผลเฉลยเนื่องจากแหลงกําเนิดพลังงานเขมขนไมเชิงเสน, Thai Journal of
Science and Technology, Thammasat University ปที่ 1 ฉบับที่ 1 (2555) หนา 42 -54.
5. Quenching for a parabolic problem due to a concentrated nonlinear source on a semi-infinite
interval (with C.Y. Chan), in Special Issue on “Blow-up and Quenching Phenomena”, Dynam.
Systems Appl. 18 (2009), 55-62.
6. Single blow-up point and critical speed for a parabolic problem with a moving nonlinear source on
a semi-infinite interval (with C.Y. Chan and P.Sawangtong), to appear.
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. บัญญัติ สรอยแสง
ผลงานวิจัย
1. Sroysang, B. (2014) Generalizations on some Hermite-Hadamard Type Inequalities for
Differentiable Convex Functions with Applications to Weighted Means, The Scientific World
Journal, 2014, Article ID717164.
2. Sroysang, B. (2014) Some inequalities for the q-analogue of the classical Riemann zeta
functions and the q-polygamma functions, The Scientific World Journal, 2014, Article ID
543593.
3. Sroysang, B. and Saetia, T. (2014) Glued Sets of the 4-I-monster Deficient Point Sets, Global
Journal of Pure and Applied Mathematics, 10(1): 21-24.
4. Sroysang, B. and Tangpeerasit, N. (2014) Adding a Point on the 4-I-monster Deficient Point
Set, Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 10(1): 25-28.
5. Sroysang, B. (2014) A study on a functional inequality and its applications, Journal of
Inequalities and Special Functions, 5(1): 33-36.
6. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 131x + 133y = z2, International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 90(1): 65-68.
7. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 8x + 13y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 90(1): 69-72.
8. Sroysang, B. (2014) More on the diophantine equation 3x + 85y = z2, International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 91(1): 131-134.
9. Sroysang, B. (2014) More on the diophantine equation 4x + 10y = z2, International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 91(1): 135-138.
10. Sroysang, B. (2014) More on the diophantine equation 8x + 59y = z2, International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 91(1): 139-142.
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11. Sroysang, B. and Tangpeerasit, N. (2014) Adding a Point on Deficient Point Set of type
P(3,4,3), Far East Journal of Mathematical Sciences, 84(2): 243-248.
12. Sroysang, B. and Saetia, T. (2014) Glued Sets of Deficient Point Sets of type 4-II-monster, Far
East Journal of Mathematical Sciences, 84(2): 249-253.
13. Sroysang, B. (2014) Three inequalities for the incomplete polygamma function, Mathematica
Aeterna, 4(2): 119-122.
14. Sroysang, B. (2014) More on some inequalities for the digamma function, Mathematica
Aeterna, 4(2): 123-126.
15. Sroysang, B. (2014) Inequalities for the k-th derivative of the incomplete exponential integral
function, Mathematica Aeterna, 4(2): 127-130.
16. Sroysang, B. (2014) More on some inequalities for the incomplete exponential integral function,
Mathematica Aeterna, 4(2): 131-134.
17. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 3x + 45y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 91(2): 269-272.
18. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 323x + 325y = z2, International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 91(3): 395-398.
19. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 46x + 64y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 91(3): 399-402.
20. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 483x + 485y = z2, International Journal of
Pure and Applied Mathematics, 91(4): 533-536.
21. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 5x + 43y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 91(4): 537-540.
22. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 5x + 63y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 91(4): 541-544.
23. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 7x + 31y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 92(1): 109-112.
24. Sroysang, B. (2014) On two diophantine equations 7x + 19y = z2 and 7x + 91y = z2,
International Journal of Pure and Applied Mathematics, 92(1): 113-116.
25. Sroysang, B. (2014) On the diophantine equation 24x + 27y = z2, Global Journal of Pure and
Applied Mathematics, 10(3): 369-372.
26. Sroysang, B. (2014) More on Some Inequalities for the Incomplete Polygamma Function, Global
Journal of Pure and Applied Mathematics, 10(3): 373-376.
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27. Sroysang, B. (2014) More on the Ass and Mule Problem, Global Journal of Pure and Applied
Mathematics, 10(3): 377-380.
28. Sroysang, B. (2014) More on Semi-Inner Products, Global Journal of Pure and Applied
Mathematics, 10(3): 381-384.
29. Sroysang, B. (2014) On Super Beta Combination Graphs with Labeling, Global Journal of Pure
and Applied Mathematics, 10(3): 385-388.
30. Sroysang, B. (2014) Identities on m-k-Jacobsthal-Lucas Numbers, International Journal of
Computational and Applied Mathematics, 9(2): 119-122.
31. Sroysang, B. (2014) On the Product of Almost Regular Spaces, International Journal of
Computational and Applied Mathematics, 9(2): 123-125.
32. Sroysang, B. (2014) A Remark on Matrix Monotone Functions, International Journal of Pure and
Applied Mathematical Sciences, 7(2): 301-304.
33. Sroysang, B. (2014) More on Pythagorean Triples, International Journal of Pure and Applied
Mathematical Sciences, 7(2): 305-308.
34. Sroysang, B. (2014) Some Remarks for Right (Left) Derivations on Semirings, International
Journal of Applied Mathematical Sciences, 7(1): 79-81.
35. Sroysang, B. (2014) An Inequality on Self-Adjoint Operators, International Journal of Applied
Mathematical Sciences, 7(1): 83-85.
36. Sroysang, B. (2014) On Strictly Concave Functions, Advances in Theoretical and Applied
Mathematics, 9(2): 129-132.
37. Sroysang, B. (2014) A Remark on the Periodic Solutions of Some Rational Difference Systems,
Advances in Theoretical and Applied Mathematics, 9(2): 133-136.
38. Sroysang, B. (2014) More on some Hardy type integral inequalities, Journal of Mathematical
Inequalities, 8(3): 497-501.
39. Sroysang, B. and Saetia, T. (2014) Glued Sets between the 4-I-monster Deficient Point Set
and the 4-II-monster Deficient Point Set, Proceedings of the Annual Conference on Engineering
and Technology (ACEAT2014): 484-489.
40. Sroysang, B. (2013) Two inequalities for the Riemann zeta functions, Mathematica Aeterna,
3(1): 21-24.
41. Sroysang, B. (2013) On the Product of the Gamma Function and the Riemann Zeta Function,
Mathematica Aeterna, 3(1): 13-16.
42. Sroysang, B. (2013) Three inequalities for the incomplete zeta functions, Mathematica Aeterna,
3(1): 17-20.
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43. Sroysang, B. (2013) On the n-th derivative of the incomplete zeta functions, Mathematica
Aeterna, 3(1): 9-12.
44. Sroysang, B. (2013) On the diophantine equation 7x + 8y = z2, International Journal of Pure and
Applied Mathematics, 84(1): 111-114.
45. Sroysang, B. (2013) More on the diophantine equation 2x + 3y = z2,International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 84(2): 133-137.
46. Sroysang, B. (2013) On the diophantine equation 23x + 32y = z2, International Journal of Pure
and Applied Mathematics, 84(3): 231-234.
47. Sroysang, B. (2013) Regular Pentagon Cover for Triangles of Perimeter two, Applied
Mathematical Sciences, 7(32): 1551-1555.
48. Sroysang, B. (2013) Regular Hexagon Cover for Isoperimetric Triangles, Applied Mathematical
Sciences, 7(31): 1545-1550.
49. Sroysang, B. (2013) Triangles in Regular Heptagons, Applied Mathematical Sciences, 7(32):
1557-1561.
50. Sroysang, B. (2013) Three inequalities for the digamma function, Mathematica Aeterna, 3(4):
253-256.
51. Sroysang, B. (2013) Inequalities for the polygamma function, Mathematica Aeterna, 3(4): 249252.
52. Sroysang, B. (2013) Inequalities for the incomplete beta function, Mathematica Aeterna, 3(4):
241-244.
53. Sroysang, B. (2013) Inequalities for the incomplete gamma function, Mathematica Aeterna,
3(4): 245-248.
54. Sroysang, B. (2013) On Fibonacci Functions with Period k , Discrete Dynamics in Nature and
Society, 2013, Article ID 418123.
55. Sroysang, B. (2013) Dynamics of a system of rational higher-order difference equation,
Discrete Dynamics in Nature and Society, 2013,
56. Sroysang, B. (2013) On the Hermite-Hadamard Inequality and Other Integral Inequalities
Involving Several Functions, Journal of Function Spaces and Applications, 2013, Article ID
921828.
57. Sroysang, B. (2013) More on Hardy-Hilbert's Integral Inequality, International Journal of
Mathematical Analysis, 7(39): 1899-1902.
58. Sroysang, B. (2013) A study on Hadamard fractional integral, International Journal of
Mathematical Analysis, 7(39): 1903-1906.
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59. Sroysang, B. (2013) An Integral Inequality and Its Applications, International Journal of
Mathematical Analysis, 7(39): 1907-1910.
60. Sroysang, B. (2013) Fitting Triangle into Regular Octagon, Applied Mathematical Sciences,
7(74): 3655-3659.
61. Sroysang, B. (2013) Triangles in Regular Nonagons, Applied Mathematical Sciences, 7(74):
3661-3665.
62. Sroysang, B. (2013) Regular Decagon Cover for Isoperimetric Triangles, Applied Mathematical
Sciences, 7(74): 3667-3671.
63. Sroysang, B. (2013) A study on a new fractional integral inequality in quantum calculus,
Advanced Studies in Theoretical Physics, 7(14): 689-692.
64. Sroysang, B. (2013) An Inequality for the q-polygamma function, Advanced Studies in
Theoretical Physics, 693-696.
65. Sroysang, B. (2013) Inequalities for the incomplete pi function, International Journal of
Mathematical Analysis, 7(39): 1911-1914.
66. Sroysang, B. (2013) On the Product of the Gamma Function and the Hurwitz Zeta Function,
International Journal of Mathematical Analysis, 7(39): 1915-1918.
67. Sroysang, B. (2013) An Inequality Similar to Hardy-Hilbert's Integral Inequality, Global Journal
of Pure and Applied Mathematics, 9(3): 227-231.
68. Sroysang, B. (2013) More on a Reverse Hilbert-Type Integral Inequality, Global Journal of Pure
and Applied Mathematics, 9(3): 233-237.
69. Sroysang, B. (2013) An Inequality involving Holder's Inequality, Advances in Theoretical and
Applied Mathematics, to 8(2): 103-107.
70. Sroysang, B. (2013) A study on convex functions, Mathematica Aeterna, 3(5): 385-388.
71. Sroysang, B. (2013) A study on concave functions, Mathematica Aeterna, 3(5): 381-384.
72. Sroysang, B. (2013) A study on logarithmically convex functions, Mathematica Aeterna, 3(5):
393-396.
73. Sroysang, B. (2013) A study on logarithmically concave functions, Mathematica Aeterna, 3(5):
389-392.
74. Sroysang, B. (2013) Four inequalities for the exponential integral functions, Communications in
Mathematics and Applications, 4(2):137-140.
75. Sroysang, B. (2013) On the n-th derivative of the exponential integral functions,
Communications in Mathematics and Applications, 4(2):141-144.
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76. Sroysang, B. (2013) Inequalities for the incomplete exponential integral functions,
Communications in Mathematics and Applications, 4(2):145-148.
77. Sroysang, B. (2013) Generalization of Some Integral Inequalities Similar to Hardy’s Inequality,
Mathematica Aeterna, 3(7): 593-596.
78. Sroysang, B. (2013) More on Reverses of Minkowski’s Integral Inequality, Mathematica
Aeterna, 3(7): 597-600.
79. Sroysang, B. (2013) On the Periodic Solutions of Some Rational Difference Systems I,
Mathematica Aeterna, 3(8): 693-700.
80. Sroysang, B. (2013) On the Periodic Solutions of Some Rational Difference Systems II,
Mathematica Aeterna, 3(8): 701-708.
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