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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนย์รังสิ ต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Mathematics
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ )
ชื่อย่อ วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ )
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ M.Sc. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท ศึกษา 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรื อนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็ นอย่างดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันโดยตรง
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
เป็ นหลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555 ปรับปรุ งจาก หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ พ.ศ. 2551
กําหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2555
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่.....8/2555.....
เมื่อวันที่ ......28...... เดือน .....พฤษภาคม..... พ.ศ. .....2555....
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยด้านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่.....4/2555....เมื่อวันที่ ....1.... เดือน .....มิถุนายน.... พ.ศ. ...2555....
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่.....6/2555.....
เมื่อวันที่ ... .18..... เดือน ......มิถุนายน....... พ.ศ. .....2555....
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมี ความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติในปี การศึกษา 2557
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์
8.2 นักวิจยั
8.3 นักวิชาการ
9. ชื่ อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษาทีจ่ บ
ลําดับ
ประชาชน
ทางวิชาการ
1
3501200384xxx รองศาสตราจารย์ ปุณศยา พัฒนางกูร
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. (คณิ ตศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539
2
3440100840xxx อาจารย์
ภานุวฒั น์ ละครไชย
วท.ด. ( คณิ ตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543
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เลขประจําตัว
ประชาชน
3240200430xxx

ตําแหน่ ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

4

3100601836xxx

ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์

5

3760500220xxx

อาจารย์

ลําดับ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/ปี การศึกษาทีจ่ บ

ธวิกานต์ ตรี ยะประเสริ ฐ Ph.D. ( Mathematics) University of Louisiana at
Lafayette, USA , 2550
M.Sc. ( Mathematics) University of Louisiana
at Lafayette, USA , 2547
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2544
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541

ปรัชญา บุญประเสริ ฐ

M.Eng. (Operations Research and Industrial
Engineering) Cornell University, USA, 2541
M.A. (Mathematics) University of Toledo,
USA, 2540
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2535
จริ นทร์ ทิพย์ เฮงคราวิทย์ วท.ด.( คณิ ตศาสตร์ )
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัธรรมศาสตร์ , 2547
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2544

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต
11. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น มีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งมีท้ งั ปัจจัยภายนอกทีอ่ าจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม สภาวะแวดล้อม วิกฤติพลังงาน และ
การกีดกันทางการค้าในรู ปของมาตรฐานสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ และปั จจัยภายในซึ่ งเกี่ยวข้องกับ
โครงสร้ า งพื้นฐานที ่ไม่ เพีย งพอ ข้อจํา กัดทางด้า นศัก ยภาพทางเทคโนโลยีใ นประเทศ ข้ อจํา กัดด้า น
กฎหมาย เมื ่อสถานการณ์ หรื อปั จ จัย ได้ถู ก นํา มาพิจารณา จึ ง มี ผลให้ฝ่ายวางแผนพัฒนาสัง คมและ
เศรษฐกิ จแห่ งชาติ ต้องการเร่ งปรับโครงสร้ างและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการกําหนด
ยุท ธศาสตร์ แห่ ง ชาติ สํา หรั บ ส่ วนที เ่ กี ่ย วกับ การพัฒนาทางเศรษฐกิ จ เช่ น การสร้ า งฐานเศรษฐกิ จให้
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เข้มแข็งสมดุลอย่างสร้างสรรค์ การสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการ
ผลิต การค้า การสร้ างความมัน่ คงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ หรื อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จที่พบในปั จจุบนั พร้ อมทั้งทิศทางตาม
แผนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติของประเทศไทยตามที่กล่าวมา แสดงว่าเราจําเป็ นต้องเร่ ง
พัฒนาทรัพยากรด้านบุคคลในประเทศให้ มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี
มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณ์โลกปั จจุบนั ที่การสื่ อสารไร้พรมแดน มีผลให้ประชาชนจํานวนมากของประเทศไทย
รับเอาแบบอย่างทางวัฒนธรรมจากทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกด้วยกันเอง เช่ น ญีป่ ุ่ น จีน
เกาหลี ฯลฯ เข้า มาเป็ นส่ วนหนึ่ งในการดําเนิ นชี วิต ตั้งแต่เรื่ องปลี กย่อยในชี วิตประจําวันไปจนถึ ง
ประเด็นสําคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาวัฒนธรรมและอุดมการณ์ทางการเมือง เป็ นเหตุให้เกิดความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ แบบผสมผสานขึ้นบนพื้นฐานขององค์ประกอบทางวัฒนธรรม
อาจเรี ยกได้วา่ “วัฒนธรรมโลก”
นอกจากนี้ แล้ว สถานการณ์ ทางสังคมปั จจุบนั เรามักพบกับความขัดแย้งทั้งในระดับองค์การและ
สังคมทัว่ ๆ ไป ปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนเกิดจากกิเลส ความโลภ ที่ไม่สิ้นสุ ดของมนุษย์ ในขณะที่
ทรัพยากรที่มีจาํ กัดบนโลกใบนี้ ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนได้ ส่ วนใหญ่ความขัด
แย้งจะมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ จากความพยายามที่จะพัฒนารัฐให้มีความเจริ ญความ
ทันสมัย แต่สิ่งที่ได้คือผลกระทบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม ประชากร จนเกิดความขัดแย้งขึ้น
จากสถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตามที่กล่าวมา มีผลให้ฝ่ายวางแผนพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิ จแห่ งชาติ ได้กาํ หนดยุทธศาสตร์ แห่ งชาติสําหรับส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทาง
สังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาคนทั้งความรู้คู่คุณธรรม มีความคิดสร้างสรรค์และเอื้ออาทร มีจิต
สาธารณะ เน้นการผลิตและการบริ โภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์หรื อการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่พบในปั จจุบนั พร้อมทิศทาง
ของประเทศตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติตามที่กล่าวมา แสดงว่าเราจําเป็ นต้องเร่ ง
พัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลในประเทศ ให้มี คุ ณ ลัก ษณะที ่มี ท้ ัง ความรู้ คู่ คุ ณ ธรรม เป็ นคนที่ มี ค วามคิ ด
สร้ างสรรค์ มีความเอื้ ออาทร มี จิตสาธารณะ และมี วิถีในการดํารงชี วิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้อมได้
12. ผลกระทบจาก ข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อ การพัฒนาหลัก สู ต รและความเกีย่ วข้ องกับ พันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลั กสู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ศ ั กยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวฒั นาการของคณิ ตศาสตร์ น้ นั จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการ
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มีความรู ้ ความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยั เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับสู งขึ้นไป และจะก่อให้เกิดการนําไปใช้ประโยชน์ ในการส่ งเสริ มพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้
อี ก ทั้ง ยัง มี คุ ณ ลัก ษณะที ่ช่ ว ยส่ ง เสริ ม ในการพั ฒนาทางด้า นสั ง คมได้เ นื ่อ งจาก การศึ ก ษาทางด้า น
คณิ ตศาสตร์ น้ นั มีความสําคัญและเป็ นประโยชน์ แบ่งได้ท้ งั ทางตรงและทางอ้อม ในทางตรง คือ ส่ วนที่
เป็ นความรู ้ ความเข้า ใจในเชิ ง ทฤษฎี น้ ัน จะเป็ นรากฐานในการศึ ก ษาและพัฒนาของสาขาวิช าอื ่นๆ
โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และส่ วนที่เป็ นความรู้ ความเข้าใจในเชิงประยุกต์ของ
คณิ ต ศาสตร์ แ ละศาสตร์ อื ่น ๆ จะสามารถเกื้ อ หนุ น ส่ ง เสริ ม และก่ อ ให้เ กิ ด การพัฒนาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
สร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ การวางแผนเพือ่ การลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม ถือว่ามีส่วนส่ งเสริ มใน
การแก้ไ ขปั ญหาและการพัฒนาทางเศรษฐกิ จของประเทศที ่สํา คัญ ทางหนึ่ ง ส่ ว นที ่เป็ นประโยชน์
ทางอ้ อม คื อ การฝึ กให้เป็ นคนที ่มีค วามคิดเป็ นระบบ และสร้ างสรรค์ มี ทกั ษะ กระบวนการในการ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการสื่ อสาร ค้นคว้า รวบรวมความรู้ใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา ให้มีคุณลักษณะที่มีท้งั ความรู้คู่คุณธรรม เป็ นคนมีความคิดสร้างสรรค์ มีความเอื้อ
อาทร มีจิตสาธารณะ และมีวถิ ีในการดํารงชีวติ ที่สอดคล้องกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมได้
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ คื อ การเป็ นสถาบัน ชั้ นนํ า ของเอเชี ย ที ่ไ ด้
มาตรฐานสากล ในการผลิ ตบัณ ฑิ ต การสร้ า งองค์ค วามรู้ และการแก้ปั ญหาของประเทศ โดยยึดมัน่
คุ ณ ธรรมและประโยชน์ ข องประชาชน และมี พ นั ธกิ จ ของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ คื อ การเป็ น
สถานศึกษาและการวิจยั ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ให้การศึกษา ส่ งเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทําการ
สอน ทํา การวิ จ ัย ให้ ก ารบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมส่ ง เสริ ม และพัฒ นาประชาธิ ป ไตย ศี ล ธรรม
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่ งแวดล้อม
ดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นการจัดการศึกษาที่
สอดคล้ องกับวิสัย ทัศ น์ และพันธกิ จของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ทุ กประการ ซึ่ ง จะสามารถสร้ า ง
บุคลากรทีม่ ีคุณลักษณะตรงตามความต้องการในแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ
ได้
13. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอืน่ ที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ (เช่ น รายวิชาทีเ่ ปิ ด
สอนเพือ่ ให้ บริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่มี
13.2 รายวิชาในหลักสู ตรที่เปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริ หารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสํ าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์ ท้งั เชิงทฤษฎีและการประยุกต์เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญ
อันจะเกื้อหนุ นให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ
ของประเทศชาติ การขยายองค์ความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเน้นการแสวงหา
องค์ความรู ้ใหม่ ที่ครอบคลุมการค้นคว้าวิเคราะห์และการวิจยั ในเชิงประยุกต์ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่
ต่อการพัฒนาทุกๆ ด้าน
1.2 ความสํ าคัญ
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความต้องการ
และความจําเป็ นในการที่จะขยายโอกาสให้กบั ผูท้ ี่มีความสนใจมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในระดับมหาบัณฑิตให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สาํ เร็ จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการและมีศกั ยภาพที่จะศึกษาคณิ ตศาสตร์ ในระดับสู งขึ้นไป
2) มี ความรู ้ ค วามสามารถในการศึ ก ษาค้นคว้า วิจยั อันเป็ นการสร้ า งสรรค์ความก้า วหน้าทาง
คณิ ตศาสตร์
3) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมทางการทําวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
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2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง คาดว่ าจะดําเนินการแล้ วเสร็จครบถ้ วน ภายใน ......5.... ปี
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัว บ่ งชี้
1. พัฒนาหลักสู ตรให้มีความ 1. จัดให้มีการประเมินหลักสู ตรของ 1. ผลการประเมินโดยผูท้ รงคุ ณวุฒิ
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สาขาวิ ช า โดย ผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ น ในสาขาวิชา มหาบัณฑิ ต นายจ้าง
และตอบสนองต่อการพัฒนา สาขาวิชา มหาบัณฑิต นายจ้าง หรื อ หรื อ ผูป้ ระกอบการ เช่น
ทางเศรษฐกิจและสังคมของ ผูป้ ระกอบการ
- ระดั บ ผลการประเมิ น โดย
ชาติ
ผูท้ รงคุณวุฒิ หรื อมหาบัณฑิต
- ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นายจ้า ง ผู้ ประกอบการ ผู้ ใช้
มหาบัณฑิต
2. จัดให้มีการปรับปรุ งหลักสู ตร
2. มคอ. 2 มคอ. 3 และ มคอ. 5
ทุก ๆ 5 ปี หรื อตามความเหมาะสม
3. จัดให้มีการดูงานด้านบริ หารและ 3. โครงการดูง านด้านบริ หารและ
จั ดการหลัก สู ต รของมหาวิ ท ยาลัย จัดการหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ย
อื่นๆ
อื่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุ งการ 1. จัด การปฐมนิ เ ทศเพื อ่ แนะแนว
จัดการเรี ยนการสอน การทํา นั ก ศึ ก ษาให้ เ ข้ า ใจหลั ก สู ตรและ
วิจยั ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
แนะนําสายงานวิจยั เพือ่ เป็ นแนวทาง
แก่นกั ศึกษา
2. จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้า
หรื อปั ญหาในการศึ ก ษาทุ ก ภาค
การศึกษา
3. ส่ งเสริ มการทําวิจยั ที่สอดคล้องต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิ จและสัง คม
ของชาติ

1.โครงการ/กํ า หนดการจั ด การ
ปฐมนิเทศ

2. กําหนดการประจําปี สําหรับการ
รายงานความก้าวหน้าของนักศึกษา
3. จํา นวนงานวิจ ั ยที ่ส อดคล้องต่ อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 1. ส นั บ ส นุ น งบประ มาณใ ห้
ของคณาจารย์ให้ทนั สมัย
ค ณ า จ า ร ย์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม อ บ ร ม /
สั ม มนา/ศึ ก ษาดู ง าน/นํ า เสนอ
เผยแพร่ ผ ลงานทางวิช าการ และ
แลกเปลี ่ย นประสบการณ์ ท าง
วิช าการกับ นักวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ

หลักฐาน/ตัว บ่ งชี้
1.1. รายชื่อหรื อจํานวนคณาจารย์ ที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การเข้าร่ วมอบรม/สัมมนา/ศึ กษาดู
งาน/นํา เสนอเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี ่ย น
ประสบการณ์ ทางวิ ช าการกั บ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
1.2. จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณใน
การนํา เสนอเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชาการ
2. สนับ สนุ นทุ นเพือ่ ส่ ง เสริ ม การ 2.1. ระเบียบการให้ทุนของภาควิชา
ผลิตผลงานทางวิชาการ
ฯ
2.2. จํา นวนคณาจารย์ ที ่ไ ด้รั บ
ทุ น อุ ด หนุ น การผลิ ต ผลงานทาง
วิชาการ
2.3. จํานวนผลงานทางวิชาการที่
ได้รับ ทุ นอุ ดหนุ นการผลิ ตผลงาน
ทางวิชาการ
3. ประชาสั ม พัน ธ์ แหล่ ง ทุ นที่ ใ ห้ 3.1. เว็บเพจประชาสัม พันธ์แหล่ ง
การสนับสนุ นในการผลิตและการ ทุนเพื่อส่ งเสริ มการผลิตผลงานทาง
เผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
วิชาการ
3.2. จํา นวนคณาจารย์ ที ่ไ ด้รั บ
ทุ น อุ ด หนุ น การผลิ ต ผลงานทาง
วิชาการทั้งจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง
กลยุทธ์
4. ให้บริ การวิชาการแก่สังคม 1. จัด ให้มี ก ารบรรยายพิ เ ศษโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญและประชาสัมพันธ์ให้
บุ ค คลภายนอกเข้ า ร่ วมฟั ง การ
บรรยาย
2. สนับ สนุ น ให้ ค ณาจารย์ใ น
ภาควิ ช าฯ มี ส่ วนร่ วมในก าร
บริ การวิชาการ

หลักฐาน/ตัว บ่ งชี้
1.1. จํานวนโครงการบรรยายพิเศษ
1.2. ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การ
2. จํานวนคณาจารย์ที่มีส่วนร่ วมใน
การบริ การวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดูร้อนได้โดยใช้
เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่มชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ
ภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาต้องเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้
1.1) คณิ ตศาสตร์
1.2) คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
1.3) สถิติ
1.4) คอมพิวเตอร์
1.5) ฟิ สิ กส์
1.6) ฟิ สิ กส์อิเล็กทรอนิกส์
1.7) วิศวกรรมศาสตร์
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่าํ กว่า 2.5 และศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อ
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3) สําหรับผูท้ ี่ขาดคุณสมบัติขอ้ 1 หรื อ 2 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการประจําหลักสู ตร
(บัณฑิตศึกษา)
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การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบ
ต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่อนไขอืน่ ๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ/หรื อ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรี ยนระดับบัณฑิตศึกษา
2) นักศึกษามีขอ้ จํากัดในการอ่านตําราภาษาต่างประเทศด้วยตนเอง
3) นักศึกษามีปัญหาในการวิเคราะห์ปัญหา การสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียนอธิบายและการ
ให้เหตุผล
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดการปฐมนิ เทศแนะนําวิธีการเรี ยนและการศึกษาด้วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา
2) ใช้ตาํ ราภาษาต่างประเทศประกอบการเรี ยน โดยมีการชี้แนะเทคนิคการอ่านตํารา
ภาษาต่างประเทศดังกล่าว
3) มีการสอดแทรกการฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา การสื่ อสารทั้งการพูดและการเขียน
อธิ บายและการให้เหตุผลในแต่ละรายวิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ในแต่ละปี การศึกษาจะรับนักศึกษาปี ละ 10 คน
จํานวนนักศึกษาแต่ละปี การศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559
ชั้นปี ที่ 1
10
10
10
10
10
ชั้นปี ที่ 2
10
10
10
10
รวม
10
20
20
20
20
คาดว่าจะจบการศึกษา
10
10
10
10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
รายการ
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
งบประมาณรายได้ 200,000 400,000 400,000 400,000 400,000
งบประมาณแผ่นดิน 60,000 120,000 120,000 120,000 120,000
รวมรายรับ
260,000 520,000 520,000 520,000 520,000
12

มคอ.2

2.6.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
รายการ
ปี งบประมาณ
2555
2556
2557
2558
2559
ก. งบดําเนินการ
2,000,000 3,000,000 3,200,000 3,300,000 3,400,000
ค่าตอบแทน
100,000 200,000 200,000 200,000 200,000
ค่าใช้สอย
100,000 200,000 200,000 250,000 250,000
ค่าวัสดุ
สาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ (1) 2,200,000 3,400,000 3,600,000 3,750,000 3,850,000
ข. งบลงทุน
60,000 120,000 120,000 60,000
60,000
ค่าครุ ภณั ฑ์
60,000 120,000 120,000 60,000
60,000
รวมงบลงทุน (2)
รวมทั้งสิ้ น (1) + (2) 2,260,000 3,520,000 3,720,000 3,810,000 3,910,000
10
20
20
20
20
จํานวนนักศึกษา
ค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวนักศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพและเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 12.15 และ ข้อ 19
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป็ นหลัก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นัก ศึ ก ษาต้อ งใช้ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ
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3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
1) หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิตรวม) 3
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
12
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
4) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสู ตรประกอบด้วย อักษรย่อ ค ตามด้วยเลข 3 หลัก นําหน้าชื่อวิชา โดยมี
ความหมายดังนี้
ตัวอักษร
ค/MA หมายถึง คณิ ตศาสตร์
เลขหลักหน่ วย
เลข 0-5
หมายถึง วิชาบังคับ
เลข 6-9
หมายถึง วิชาเลือก
เลขหลักสิ บ
1
หมายถึง วิชาทางรากฐานคณิ ตศาสตร์
2
หมายถึง วิชาทางพีชคณิ ต
3
หมายถึง วิชาทางเรขาคณิ ต
4
หมายถึง วิชาทางการวิเคราะห์
5
หมายถึง วิชาทางการวิจยั ดําเนินการ
6
หมายถึง วิชาทางตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
7
หมายถึง วิชาทางคณิ ตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
8
หมายถึง วิชาทางฟิ สิ กส์เชิงคณิ ตศาสตร์
9,0
หมายถึง วิชาเชิงสัมมนาหรื อศึกษาด้วยตนเอง
เลขหลักร้ อย
5
หมายถึง วิชาพื้นฐาน
6,7
หมายถึง วิชาระดับต้นหรื อการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
8
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ์
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รหัสวิชา

3.1.3.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน (สํ าหรับผู้ทยี่ งั ไม่ มีพนื้ ฐาน)
ชื่ อวิชา

ค. 500
MA 500

หลักการทางคณิ ตศาสตร์
Principle of Mathematics

หน่ วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-9)

3.1.3.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาต้องศึกษาวิชาบังคับทั้ง 5 วิชา รวม 12 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ค. 621
MA 621
ค. 622
MA 622
ค. 641
MA 641
ค.791
MA 791
ค.792
MA 792

พีชคณิ ตนามธรรม
Abstract Algebra
พีชคณิ ตเชิงเส้น
Linear Algebra
การวิเคราะห์เชิงจริ ง
Real Analysis
สัมมนา 1
Seminar 1
สัมมนา 2
Seminar 2

(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)

หน่ วยกิต

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

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

3(3-0-9)
1(0-2-2)
2(1-2-5)

3.1.3.3 วิชาเลือก
ให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 วิชา รวมไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
หน่ วยกิต
ค. 617
MA 617
ค. 626
MA 626
ค. 627
MA 627
ค. 628
MA 628

ตรรกศาสตร์ วิภชั นัยและเซตวิภชั นัย
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
พี ชคณิ ตขั้นสู ง
Advanced Algebra
พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
Applied Matrix Algebra
พีช คณิ ตของตัวดําเนินการ
Operator Algebra

(บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3(3-0-9)

3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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ค. 636
MA 636
ค. 637
MA 637
ค. 646
MA 646
ค. 647
MA 647
ค. 648
MA 648
ค. 649
MA 649
ค. 656
MA 656
ค. 657
MA 657
ค. 666
MA 666
ค. 667
MA 667
ค. 668
MA 668
ค. 676
MA 676
ค. 677
MA 677
ค. 678
MA 678
ค. 679
MA 679
ค. 687
MA 687

ทอพอโลยี
Topology
ทอพอโลยีเชิงพีชคณิ ต
Algebraic Topology
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
Applied Analysis
ทฤษฎีเมเชอร์
Measure Theory
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
Functional Analysis
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
Multivariable Analysis
กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
Mathematical Programming
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
Combinatorial Optimization
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
Partial Differential Equations
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
Mathematical Modeling
คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
Combinatorial Mathematics
ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
ทฤษฎีการคํานวณ
Theory of Computation
ฟิ สิ กส์เชิงคํานวณ
Computational Physics

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)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
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ค. 726
MA 726
ค. 746
MA 746
ค. 776
MA 776
ค. 778
MA 778
ค. 786
MA 786

พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
Numerical Linear Algebra
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
การคํานวณเชิงควอนตัม
Quantum Computation
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
Finite Element Methods
ปั ญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์
Special Topics in Mathematics

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

3.1.3.4 วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่ อวิชา
ค. 800
วิทยานิพนธ์
MA 800
Thesis
3.1.4

หน่ วยกิต
12

แผนการศึกษา
วิชาเสริมพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
ค. 500
หลักการทางคณิ ตศาสตร์
MA 500
Principle of Mathematics

ภาคเรียนที่ 1
ค. 621
ค. 622
ค. 641
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค. 791
รวม

3 หน่วยกิต
รวม

3 หน่วยกิต

ปี การศึกษาที่ 1
พีชคณิ ตนามธรรม
พีชคณิ ตเชิงเส้น
การวิเคราะห์เชิงจริ ง

สัมมนา 1
วิชาเลือก

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า10 หน่วยกิต
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ภาคเรียนที่ 1
ค. 792
ค. 800
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ค. 800
รวม

ปี การศึกษาที่ 2
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก

2 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
11 หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปกติตอ้ งลงทะเบียนไม่ต่าํ กว่า 6 หน่วยกิต และไม่เกิน 12 หน่วยกิต
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับ :
ค. 621
MA 621

พีชคณิ ตนามธรรม
3(3-0-9)
Abstract Algebra
กรุ ป การกระทําของกรุ ปบนเซต ทฤษฎีบทซิ โลว์ ผลคูณตรง ริ ง ไอดีล ริ งพหุ นาม
โดเมนการแยกตัวประกอบอย่างเดียว ฟี ลด์และการขยายฟี ลด์
ค. 622
MA 622

พีชคณิ ตเชิงเส้น
3(3-0-9)
Linear Algebra
ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิ งเส้น เวกเตอร์ เฉพาะ รู ปแบบทแยงมุมหลัก ปริ ภูมิผลคูณ
ภายใน ภาพฉายเชิงตั้งฉากและทฤษฎีบทเชิงสเปกตรัม รู ปแบบเชิงเส้นคู่ รู ปแบบบัญญัติจอร์ แดน

ค. 641
MA 641

การวิเคราะห์เชิงจริ ง
3(3-0-9)
Real Analysis
ระบบจํานวนจริ งและระบบจํานวนเชิงซ้อนเชิงสัจพจน์ ลําดับจริ งและเชิงซ้อน อนุกรม
จริ งและเชิงซ้อน ปริ พนั ธ์แบบรี มนั น์ ปริ ภูมิอิงระยะทาง ปริ ภูมินอร์ ม ปริ ภูมิผลคูณภายใน ภาวะต่อเนื่อง
ลําดับและอนุกรมในปริ ภูมินอร์ ม เซตกระชับและเซตเชื่อมโยง ภาวะต่อเนื่องเอกรู ปและการลู่เข้า ปริ ภูมิ
อิงระยะทางแบบบริ บูรณ์ บทตั้งการหดตัวของบานาค
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ค. 791
MA 791

สัมมนา 1
1(0-2-2)
Seminar 1
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู ้จากงานวิจยั ในแขนงต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์

ค.792
สัมมนา 2
2(1-2-5)
MA 792
Seminar 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 791
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู ้หรื อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่น่าสนใจทางคณิ ตศาสตร์
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
วิชาเลือก :
ค. 617
MA 617

ตรรกศาสตร์ วิภชั นัยและเซตวิภชั นัย
3(3-0-9)
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ทฤษฎีเซตวิภชั นัย ตรรกศาสตร์ วภิ ชั นัย ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีเซตวิภชั นัย ทฤษฎี
ความน่าจะเป็ น ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ และทฤษฎีความเป็ นไปได้ ความสัมพันธ์บนเซตวิภชั นัย
ค. 626
พี ชคณิ ตขั้นสู ง
3(3-0-9)
MA 626
Advanced Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 621 และ ค. 622
ทฤษฎีบทของครู ล-ชมิดต์ กรุ ปนิรพลและโซลเวเบิลกรุ ป กรุ ปเสรี กรุ ปจํากัด ทฤษฎีบท
ของจอร์ แดน-โฮลเดอร์ ทฤษฏีกาลัว มอดูล มอดูลคู่กนั พีชคณิ ต ผลคูณเทนเซอร์และภายนอก แคทีกอรี
ค. 627
พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA 627
Applied Matrix Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
ระบบสมการเชิงเส้น พีชคณิ ตเมทริ กซ์ การแยกแบบแอลยู ปั ญหาการประมาณกําลัง
สองน้อยสุ ด นอร์ ม ผลคูณภายใน การตั้งฉาก การแยกแบบคิวอาร์ การแยกค่าเอกฐาน ค่าเฉพาะ เวกเตอร์
เฉพาะ เมทริ กซ์ปกติ เมทริ กซ์บวกแน่นอน ทฤษฎีบทสเปกตรัม

19

มคอ.2

ค. 628
MA 628

พีช คณิ ตของตัวดําเนินการ
3(3-0-9)
Operator Algebra
พีชคณิ ตของนอร์ ม พีชคณิ ตของบานาค พีชคณิ ตของ C * พีชคณิ ตของวอนนอยมันน์
ทฤษฎีของเกลฟาน ตัวแทนแบบเกลฟาน-ไนมาค-ซี กลั ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค-ซี กลั ทฤษฎีบท
ของเกลฟาน-ไนมาค
ค. 636
ทอพอโลยี
3(3-0-9)
MA 636
Topology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 641
ปริ ภูมิเชิงทอพอโลยี ภาวะต่อเนื่อง ทอพอโลยีอ่อน สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์การ
แยกกันได้ ปริ ภูมิเชื่อมโยง ปริ ภูมิกระชับ บทตั้งอูรีซอน ทฤษฎีบทของทิทเซ การแบ่งกั้นของยูนิต้ ี
คอมแพคทิฟิเคชัน ปริ ภูมิอิงระยะทางแบบบริ บูรณ์ ทฤษฎีบทแบร์ คาทิกอรี ทฤษฎีบทอัสโกลี-อาร์เชลา
ทฤษฎีบทสโตน-ไวแยร์ สทราสส์
ค. 637
ทอพอโลยีเชิงพีชคณิ ต
3(3-0-9)
MA 637
Algebraic Topology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 636
ฮอมอโทปี กรุ ปหลักมูล ปริ ภูมิปก ทฤษฎีบทของแวนแคมเพน ฮอมอโลยี และ
โคฮอมอโลยี
ค. 646
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA 646
Applied Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
การวิเคราะห์ฟูเรี ยร์ ฟังก์ชนั พิเศษ การแปลงปริ พนั ธ์ ข้อปั ญหาค่าขอบ การแจกแจง
ไดแรค-เดลตา ฟังก์ชนั ของกรี น สมการปริ พนั ธ์
ค. 647
ทฤษฎีเมเชอร์
3(3-0-9)
MA 647
Measure Theory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 641
พีชคณิ ต พีชคณิ ตซิ กมา เมเชอร์ เมเชอร์ เลอเบก ปริ ภูมิเมเชอร์ ฟังก์ชนั หาเมเชอร์ ได้ การ
หาปริ พนั ธ์ การลู่เข้าในเมเชอร์ เมเชอร์ ผลคูณ ทฤษฎี บทของฟูบินิ เมเชอร์ เครื่ องหมายและเมเชอร์
เชิงซ้อน ทฤษฎีบทของราดอน-นิโคดีม ปริ ภูมิ Lp
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ค. 648
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
3(3-0-9)
MA 648
Functional Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
บทตั้งของซอห์น ปริ ภูมิบานาค ปริ ภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบทการ
ส่ งแบบเปิ ด ทฤษฎีบทกราฟปิ ด ทฤษฎีบทบานาค-สไตน์เฮาส์ ปริ ภูมิคู่กนั ตัวดําเนินการเชิงเส้นที่มี
ขอบเขตบนปริ ภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม
ค. 649
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(3-0-9)
MA 649
Multivariable Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
ฟังก์ชนั เชิงเส้นหลายตัวแปร ผลคูณเทนเซอร์ของปริ ภูมิ ผลคูณภายนอกของปริ ภูมิ
เวกเตอร์ พีชคณิ ตของเทนเซอร์ พีชคณิ ตแบบกราสส์ -มันน์ ปริ ภมู ิคู่กนั การหดตัวของเทนเซอร์ สนาม
เวกเตอร์ และสนามเทนเซอร์ ในปริ ภูมิยคุ ลิด รู ปแบบเชิงอนุพนั ธ์ ค่าเชิงอนุพนั ธ์ภายนอกในปริ ภูมิยคุ ลิด
การวิเคราะห์เวกเตอร์ และเทนเซอร์ ปริ พนั ธ์รีมนั น์ ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลสั รู ปแบบปริ พนั ธ์เชิง
อนุพนั ธ์ ทฤษฎีบทของกรี น เกาส์และสโตกส์
ค. 656
MA 656

กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Programming
กําหนดการเชิ งเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ ภาวะคู่กนั การวิเคราะห์ความไว กําหนดการจํานวน
เต็ม กําหนดการจํานวนเต็มแบบผสม ปั ญหากําหนดการไม่เชิงเส้น เทคนิคเมต้า เฮียริ สติกเบื้องต้น

ค. 657
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
3(3-0-9)
MA 657
Combinatorial Optimization
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 656
ขั้นตอนวิธีการหาคําตอบของกําหนดการจํานวนเต็ม วิธีบรานจ์แอนด์บาวด์ วิธีคทั ติ้ง
เพลน และขั้นตอนวิธีการหาคําตอบที่มีประสิ ทธิ ภาพทั้งขั้นตอนวิธีแม่นตรงและขั้นตอนวิธีที่ประมาณ
ปั ญหาการขนส่ ง ปั ญหาข่ายงาน กําหนดการพลศาสตร์
ค. 666
MA 666

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
3(3-0-9)
Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีการมีอยูแ่ ละมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้น
การวิเคราะห์สเถียรภาพ ทฤษฎีสตูร์ม-ลียวู ลี สมการเชิงอนุพนั ธ์ไม่เชิงเส้น ระบบอิสระ
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สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
3(3-0-9)
Partial Differential Equations
การจํา แนกชนิ ด ของสมการเชิ ง อนุ พ นั ธ์ ย่อ ย สมการเชิ ง ไฮเพอร์ โ บลา สมการเชิ ง
พาราโบลา สมการเชิ งวงรี หลักการค่าสู งสุ ด วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรี ยร์ ข้อปั ญหาค่าเริ่ มต้นและ
ข้อปั ญหาค่าขอบ ฟังก์ชนั ของกรี น

ค. 667
MA 667

ค. 668
MA 668

การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ แบบดิสครี ต ตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ แบบต่อเนื่อง ระบบพลวัต
ไบเฟอร์ เคชัน ระบบพลวัตไม่เชิงเส้น เคออส แฟร็ กทัล ตัวแบบไม่เชิงเส้นในวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ค. 676
MA 676

คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3-0-9)
Combinatorial Mathematics
วิ ธี เ รี ย งสั บ เปลี่ ย นและวิ ธี จ ัด หมู่ หลัก การเพิ่ ม เข้า และตัด ออก ฟั ง ก์ ชัน ก่ อ กํา เนิ ด
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความรู ้เบื้องต้นของการออกแบบเชิงการจัด ทฤษฎีการนับของโพลยา
ค. 677
MA 677

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-9)
Graph Theory
แนวความคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ วิถี วัฏจักร ทรี สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์
เลียน กราฟแฮมิลโทเนี ยน กราฟเชิ งระนาบ การระบายสี การประยุกต์ใช้กราฟในการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ
ค. 678
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-9)
MA 678
Numerical Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การคํานวณเชิงตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์
เฉพาะของเมทริ กซ์ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการไม่เชิงเส้น การหาปริ พนั ธ์เชิงตัวเลขของปริ พนั ธ์
หลายชั้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย วิธีผลต่างอันตะและวิธีสมาชิกจํากัด
ค. 679
MA 679

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-9)
Theory of Computation
ออโตมาตาจํากัด ภาษาปรกติ ภาษาไม่พ่ งึ บริ บท เครื่ องทัวร์ริง ฟังก์ชนั เวียนเกิด เซตการ
แจงนับเชิงเวียนเกิด ปั ญหาการตัดสิ นใจที่ไม่สามารถแก้ได้ การวัดความซับซ้อน
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ค. 687
ฟิ สิ กส์เชิงคํานวณ
3(3-0-9)
MA 687
Computational Physics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 678
ขั้นตอนวิธีและภาษาทางคอมพิวเตอร์ การปรับเส้นโค้งและการประมาณค่าในช่วง ตัว
สร้างเลขสุ่ ม วิธีมอนติคาร์ โล การเดิ นแบบสุ่ ม ขั้นตอนวิธีของแวงลันเดาว์ การประยุกต์ในฟิ สิ กส์ เชิ ง
สถิติ อุณหพลศาสตร์ และการเปลี่ยนเฟสของแบบจําลองไอซิ่ง
ค. 726
พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
3(3-0-9)
MA 726
Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
เมทริ กซ์นอร์ ม การแยกค่าเอกฐาน การแยกตัวประกอบแบบคิวอาร์ วิธีการกําลังสอง
น้อยสุ ด เงื่อนไขและเสถียรภาพ การกําจัดแบบเกาส์ ปั ญหาค่าเฉพาะ
ค. 746
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-9)
MA 746
Complex Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 649
ฟั งก์ชนั โฮโลมอร์ ฟิก อนุ กรมกําลัง อนุ กรมโลรองต์ ปริ พนั ธ์เชิ งเส้นในระนาบเชิ งซ้อน
ทฤษฎีบทโคชี ส่ วนตกค้าง ฟังก์ชนั ทัว่ การส่ งคงแบบ ฟังก์ชนั หลายค่า บรานช์ ผิวรี มนั น์
ค. 776
การคํานวณเชิงควอนตัม
3(3-0-9)
MA 776
Quantum Computation
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น อสมการของเบลล์ ความพัวพันของ ไอน์สไตน์-โพโดลสกีโรเซน ทบทวนสารสนเทศและการคํานวณ การคํานวณเชิงควอนตัม วงจรควอนตัม ขั้นตอนวิธีควอนตัม
วิทยาการสารสนเทศเชิงควอนตัมและเอนโทรปี ควอนตัมเบื้องต้น
ค. 778
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
3(3-0-9)
MA 778
Finite Element Methods
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 678
ข้อ ปั ญ หาค่ า ขอบ วิ ธี ก ารผลต่ า งอัน ตะ วิ ธี ก ารสมาชิ ก จํ ากัด ผลเฉลยของปั ญ หา
แบบจําลองโดยใช้วิธีการสมาชิ กจํากัด ผลเฉลยของปั ญหาแบบเชิ งวงรี โดยใช้วิธีการสมาชิ กจํากัด การ
คํานวณวิธีสมาชิกจํากัด 2 มิติ ปั ญหาที่ข้ ึนอยูก่ บั เวลา ผลเฉลยของระบบเมทริ กซ์มากเลขศูนย์ของสมการ
เชิงเส้น
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ค. 786
MA 786

ปั ญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์
Special Topics in Mathematics
หัวข้อทางด้านคณิ ตศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นที่น่าสนใจ

3(3-0-9)

วิทยานิพนธ์ :
ค. 800
MA 800

วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
Thesis
งานวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ ภายใต้การดูแลและให้คาํ ปรึ กษาของคณะกรรมการทีป่ รึ กษา
วิทยานิพนธ์โดยจะครอบคลุมจริ ยธรรมในการทํางานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั

วิชาเสริมพืน้ ฐาน :
ค. 500
MA 500

หลักการทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-9)
Principle of Mathematics
วิธีการพิสู จน์ ปริ ภูมิเวกเตอร์ ระบบจํานวนจริ ง ฟังก์ชนั ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชนั

3.1.6 คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (Course Description)
Required Courses :
ค. 621
MA 621

พีชคณิ ตนามธรรม
3(3-0-9)
Abstract Algebra
Groups, group action, Sylow theorems, direct products, rings, ideals, polynomial
rings, unique factorization domains, fields and field extensions.
ค. 622
MA 622

พีชคณิ ตเชิงเส้น
3(3-0-9)
Linear Algebra
Vector spaces, linear transformation, eigenvectors, diagonalization, inner product
spaces, orthogonal projection and spectral theorem, bilinear form, Jordan canonical form.
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ค. 641
MA 641

การวิเคราะห์เชิงจริ ง
3(3-0-9)
Real Analysis
Axiomatic real and complex numbers, real and complex sequences, real and complex
series, Riemann integral, metric spaces, normed spaces, inner product spaces, continuity, sequences
and series in normed spaces, compact and connected sets, uniform continuity and convergence,
complete metric spaces, Banach contraction lemma.
ค. 791
MA 791

สัมมนา 1
1(0-2-2)
Seminar 1
Seminar in interesting researches in various branches of mathematics.

ค.792
MA 792
Prerequisite :

สัมมนา 2
2(1-2-5)
Seminar 2
Studied MA 791
Seminar in interesting topics or new technologies in mathematics and related fields
in view of research work.

Elective Courses :
ค. 617
MA 617

ตรรกศาสตร์ วิภชั นัยและเซตวิภชั นัย
3(3-0-9)
Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
Fuzzy set theory, fuzzy logic, relations between fuzzy set theory, probability theory,
belief theory, and possibility theory, fuzzy relations.
ค. 626
MA 626
Prerequisite :

พี ชคณิ ตขั้นสู ง
3(3-0-9)
Advanced Algebra
Studied MA 621 and MA 622
Krull-Schmidt theorem, nilpotent and solvable groups, free groups, finite groups,
Jordan-Holder theorem, Galois theory, modules, dual modules, algebraic, tensor and exterior product,
categories.
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ค. 627
พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA 627
Applied Matrix Algebra
Prerequisite : Studied MA 622
Linear systems of equations, matrix algebra, LU– decompositions, least squares
approximation problems, norms, inner product, orthogonality, QR–decompositions, singular value
decompositions, eigenvalues, eigenvectors, normal matrices, positive definite matrices, spectral
theorem.
ค. 628
MA 628

พีช คณิ ตของตัวดําเนินการ
3(3-0-9)
Operator Algebra
Normed algebras, Banach algebras, C*-algebras, Von Neumann algebras, Gel′fand
theorem, Gel′fand-Naimark-Segal representation, Gel′fand-Naimark theorem, Von Neumann
bicommutant theorem, introduction to non-commutative geometry.
ค. 636
MA 636
Prerequisite :

ทอพอโลยี
3(3-0-9)
Topology
Studied MA 641
Topological spaces, continuity, weak topologies, countability axioms, separation
axiom, connected spaces, compact spaces, Urysohn lemma, Tietze theorem, partitions of unity,
compactifications, complete metric spaces, Baire category theorem, Ascoli-Arzela theorem, StoneWeierstrass theorem.
ค. 637
MA 637
Prerequisite :

ทอพอโลยีเชิงพีชคณิ ต
3(3-0-9)
Algebraic Topology
Studied MA 636
Homotopy, fundamental groups, covering spaces, Van Kampen’s theorem, homology
and cohomology.
ค. 646
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-9)
MA 646
Applied Analysis
Prerequisite : Studied MA 622 and MA 641
Fourier analysis, special functions, integral transform, boundary value problems,
Dirac-delta distribution, Green’s function, and integral equations.
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ค. 647
MA 647
Prerequisite :

ทฤษฎีเมเชอร์
3(3-0-9)
Measure Theory
Studied MA 641
Algebra, σ-algebra, measures, Lebesgue measure, measure spaces, integration,
measurable functions, convergence in measure, product measures, Fubini’s Theorem, signed and
complex measure, Radon-Nikodym theorem and Lp spaces.

ค. 648
MA 648
Prerequisite :

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
3(3-0-9)
Functional Analysis
Studied MA 622 and MA 641
Zorn’s lemma, Banach spaces, Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, open mapping

theorem, closed graph theorem, Banach-Steinhaus theorem, dual spaces, bounded linear operators on
Hilbert spaces, spectral theory.
ค. 649
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(3-0-9)
MA 649
Multivariable Analysis
Prerequisite : Studied MA 622 and MA 641
Multilinear functions, tensor and exterior products, tensor and Grassmann algebras,
dual spaces, contraction of tensors, vector and tensor fields in Euclidean spaces, differential forms,
exterior differential, classical vector analysis, Riemann integration, fundamental theorem of calculus,
integration of differential forms, Green-Gauss-Stokes theorems.
ค. 656
MA 656

กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Programming
Linear programming, simplex methods, duality, sensitivity analysis, integer
programming, mixed integer programming, illustration of nonlinear programming problems, Metatechniques, Introduction to Heuristic.
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ค. 657

ออพทิไมเซชันเชิงการจัด

MA 657

Combinatorial Optimization

Prerequisite :

Studied MA 656

3(3-0-9)

Efficient algorithms for solving integer programming problems, branch and bound
method, cutting plane method, some efficient exact and approximate algorithms, transportation
problems, network problems, dynamic programming.
ค. 666
MA 666

สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
3(3-0-9)
Ordinary Differential Equations
Existence and uniqueness theorems, linear systems of ordinary differential equations,
stability analysis, Sturm-Liouville theory, nonlinear ordinary differential equations, autonomous
systems.
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
3(3-0-9)
Partial Differential Equations
Classification of partial differential equations, hyperbolic, elliptic, and parabolic
equations, the maximum principle, separation of variables, Fourier series, initial/boundary value
problems, Green’s function.

ค. 667
MA 667

ค. 668
MA 668

การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
3(3-0-9)
Mathematical Modeling
Discrete mathematical modeling, continuous mathematical modeling, dynamical
systems, bifurcation, nonlinear dynamical systems, chaos, fractals, nonlinear modeling in natural
sciences.
ค. 676
MA 676

คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3-0-9)
Combinatorial Mathematics
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. 677
MA 677

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-9)
Graph Theory
Basic concepts of graph theory, path, cycle, tree, connectivity, Eulerian graphs,
Hamiltonian graphs, planar graphs, colorings, applications of graph theory for solving some real world
problems.
ค. 678
MA 678
Prerequisite :

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-9)
Numerical Analysis
Studied MA 622
Error analysis, numerical computation of eigenvalues and eigenvectors of matrices,
numerical solutions systems of nonlinear equations, numerical integration, numerical solution for
partial differential equations, finite difference and finite element methods.
ค. 679
MA 679

ทฤษฎีการคํานวณ
3(3-0-9)
Theory of Computation
Finite automata, regular languages, context-free languages, Turing machines,
recursive functions, recursively enumerable sets, unsolvable decision problems, complexity
measurements.
ค. 687

ฟิ สิ กส์เชิงคํานวณ

MA 687

Computational Physics

3(3-0-9)

Prerequisite :

Studied MA 622 and MA 678
Algorithm and computer languages, curve fitting and interpolation, random
generators, Monte Carlo method, random walks, Wang-Landau algorithm, applications in statistical
physics, thermodynamics and phase transitions in Ising model.
ค. 726
MA 726
Prerequisite :

พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
3(3-0-9)
Numerical Linear Algebra
Studied MA 622
Matrix norm, singular value decomposition, QR factorization, least squares methods,

conditioning and stability, Gaussian elimination, eigenvalue problems.
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ค. 746
MA 746
Prerequisite :

การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-9)
Complex Analysis
Studied MA 649
Holomorphic functions, power series, Laurent series, line integrals in the complex
plane, Cauchy theorem, residues, entire functions, conformal mappings, multi-valued functions,
branches, Riemann surfaces.
ค. 776
MA 776
Prerequisite :

การคํานวณเชิงควอนตัม
3(3-0-9)
Quantum Computation
Studied MA 622
Introduction to quantum mechanics, Bell's inequalities, Einstein-Podolsky-Rosen
pairs and entanglement, review of classical information and computation, quantum computation,
quantum circuits, quantum algorithms, introduction to quantum information and quantum entropy.

ค. 778
MA 778
Prerequisite :

ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
Finite Element Methods
Studied MA 678

3(3-0-9)

Boundary value problems, finite difference methods, finite element methods, finite
element solution of a model problem, finite element solution of elliptic problems, two-dimensional
element calculations, time dependent problems, solution of sparse systems of linear equations.
ค. 786
MA 786

ปั ญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์
Special Topics in Mathematics
Topics of interest in mathematics.

3(3-0-9)

Thesis :
ค. 800
MA 800

วิทยานิพนธ์
12 Credit
Thesis
Research in mathematics under supervision of the thesis supervisor(s) including ethics
in research and publication.

30

มคอ.2

Refresher Course :
ค. 500
MA 500

หลักการทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-9)
Principle of Mathematics
Methods of proof, vector spaces, real number system, functions, sequences and series

of functions.
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3.2 ชื่ อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
ลําดับที่
1

2

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ประชาชน
วิชาการ
3501200384xxx รองศาสตราจารย์

3440100840xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล
ปุณศยา พัฒนางกูร

ภานุวฒั น์ ละครไชย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Mathematics

M.Phil

Pure Mathematics

วท.บ.

คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, United Kingdom
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, United Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2544

2541

2539
2551
2545
2542
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ลําดับที่
3

4

5

เลขประจําตัว
ตําแหน่ งทาง
ประชาชน
วิชาการ
3240200430xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

ธวิกานต์ ตรี ยะประเสริ ฐ

Ph.D.

Mathematics

M.Sc.

Mathematics

วท.ม.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ.
M.Eng.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
Operations Research and
Industrial Engineering
Mathematics
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

3100601836xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา บุญประเสริ ฐ

3760500220xxx อาจารย์

จริ นทร์ ทิพย์ เฮงคราวิทย์

M.A.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Louisiana at
Lafayette, USA
University of Louisiana at
Lafayette, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Cornell University, USA
University of Toledo, USA
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ.
2550
2547
2544
2541
2541
2540
2535
2552
2547
2544

ลําดับที่ 1 – 3 เป็ นอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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3.2.2

อาจารย์ ประจําทีร่ ่ วมสอนในหลักสู ตร
ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

1

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3102002324xxx รองศาสตราจารย์

ปารมี เหรี ยญกิตติวฒั น์

วท.ม.
ศศ.บ.

2

3199800102xxx รองศาสตราจารย์

สําราญ มัน่ ทัพ

วท.ม.
กศ.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

3

3102400958xxx รองศาสตราจารย์

อารยา แจ่มจันทร์

Ph.D.

Mathematics

สต.ม.
กศ.ม.

สถิติ
คณิ ตศาสตร์

กศ.บ.

คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ลําดับที่

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ประสานมิตร)
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(ปทุมวัน)

ปี พ.ศ.
2523
2518
2528
2523
2543
2528
2526
2521
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4

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3140500055xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ บุปผา ไกรสัย

5

3100904002xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ โสพร เสณี ตนั ติกุล

6

3150300176xxx อาจารย์

ลําดับที่

7

3320200042xxx อาจารย์

ขจี จันทรขจร

บัญญัติ สร้อยแสง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ม.
วท.บ.
ค.ม.
วท.บ.
Ph.D.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
การศึกษาคณิ ตศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
Mathematics

วท.ม.
วท.บ.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์

วท.ด.
วท.ม.
ศษ.บ.

คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปี พ.ศ.
2537
2534

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Curtin University of Technology,
Australia
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2522
2518
2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2552
2548
2546

2544
2539
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ลําดับที่
8

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3101701612xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์

Ph.D.

Mathematics

M.A.

Mathematics

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
ศึกษาศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ.

คณิ ตศาสตร์ประยุกต์

9

3179900188xxx อาจารย์

อดุลย์ แป้ นสุ วรรณ

10

3570100365xxx อาจารย์

ธัญวรัชญ์ บุตรสาร

11

3801300103xxx อาจารย์

สุ พชั ระ คงนวน

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Western Michigan University,
USA
Western Michigan University,
USA
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ.
2548
2546
2542
2536
2547
2542
2538
2553
2548
2549
2544
2540
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ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

12

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3110400658xxx อาจารย์

วันหยก อติเศรษฐพงศ์

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

13

3100502758xxx รองศาสตราจารย์

ชินนะพงษ์ บํารุ งทรัพย์

Ph.D.
M.S.

คณิ ตศาสตร์
วิทยาการคณนา
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Statistics
Mathematics

ลําดับที่

14

3100502595xxx รองศาสตราจารย์

เพ็ญแข ศิริวรรณ

15

3739900246xxx รองศาสตราจารย์

กมล บุษบา

ศศ.บ.
พบ.ด.
พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
M.A.
สต.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

University of Florida, USA
University of Illinois, Chicago
Circle, USA
สถิติ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ประชากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถิติ
North Carolina State University,
Statistics
USA
Ball State University, USA
Actuarial Science
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถิติ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)

ปี พ.ศ.
2552
2547
2544
2527
2519
2516
2533
2524
2522
2544
2538
2530
2526
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16

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3100602800xxx รองศาสตราจารย์
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3110101222xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ คนึงนิจ เสรี วงษ์

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล
สมจิต วัฒนาชยากูล

คุณวุฒิ
M.Sc.
ศศ.บ
M.Sc.
พบ.ม.
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3100902588xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ นิฉา แก้วหาวงษ์

19

3500100056xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ แสงหล้า ชัยมงคล

สต.บ.
วท.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
M.S.
พบ.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
Applied Statistics
สถิติ
(เกียรตินิยมดีมาก)
Actuarial Science
สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยมดี)
สถิติคณิ ตศาสตร์
สถิติประยุกต์
วิทยาศาสตร์คณิ ตศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Statistics
Operations Research
สถิติประยุกต์
(เกียรตินิยมดี)
เกษตรศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ปี พ.ศ.
University of Bath, United Kingdom 2516
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2511
University of Nebraska-Lincoln,
USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2531

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
Florida State University, USA
University of Delaware, USA
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2521
2535
2531
2548
2542
2536

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2530

2523
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ลําดับที่
20
21

22

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
3102002478xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รวมพร สิ ทธิ มงคล

คุณวุฒิ

วท.ม.
วท.บ.
3120600191xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล สต.ม.
วท.บ.

3750100130xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ ตุลยนิติกลุ

บธ.บ.
ทล.บ.
ศ.บ.
M.S.
วท.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ชีวสถิติ
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถิติประยุกต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) พระนครเหนื อ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
การตลาด
เทคโนโลยีสารสนเทศธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
University of Tasmania, Australia
Statistics
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถิติ
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
(บางเขน)
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2543
2538
2545
2541
2544
2546
2548
2543
2539
2535

39
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ลําดับที่
23

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
ทางวิชาการ
5909800019xxx ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ สุ รเมศวร์ ฮาชิม

คุณวุฒิ
M.A.

Statistics

M.A.

Economics

ฟิ สิ กส์
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
ปร.ด. สถิติ
พบ.ม. สถิติประยุกต์
วท.บ. สถิติ
Ph.D. Statistics
B.Sc.
Mathematics
Laurea Mathematics
Dottorato Physics
di Ricerca
วท.บ.
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3100904094xxx อาจารย์

รมิดา ศรี เหรา

25

3102001786xxx อาจารย์

สุ ปราณี ลิสวัสดิ์

26

อาจารย์

เปาโล เบอร์ โทซซีนี

สาขาวิชา

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Westerm Michigan University,
USA
Westerm Michigan University,
USA
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Regina, Canada
University of Regina, Canada
Universita’ di Milano, Italy
Universita’ di Bologna, Italy

ปี พ.ศ.
2546
2543
2539
2548
2539
2537
2551
2546
2541
2533
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ลําดับที่
27

เลขประจําตัว
ตําแหน่ ง
ประชาชน
ทางวิชาการ
3530100022xxx อาจารย์

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิ

พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์

Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

สํ าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Information Technology สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติ
สิ รินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สาขาวิชา

ปี พ.ศ.
2554
2547
2545
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัติ) (ถ้ ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกีย่ วกับการทําวิทยานิพนธ์
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
ต้องเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ โดยอยูภ่ ายใต้
การดูแล ให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาจะต้องมี ความรู ้ ความสามารถและความเข้าใจในเนื้ อหาสาระหลัก ทั้งหลักการและ
ทฤษฎี อย่างถ่ องแท้ใ นงานวิจยั ที่ ตนเองศึ กษา สามารถนํา ความรู้ ม าประยุก ต์ใ ช้ใ นการศึก ษาค้นคว้า
เพิ่มเติม จนเป็ นการต่อยอดและขยายองค์ความรู้ได้ มีความสามารถในการผลิตผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานและสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชี พ พร้อมทั้งมีคุณธรรม
จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการทํางานวิจยั และการเผยแพร่
5.3 ช่ วงเวลา
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
5.5 ข้ อกําหนดการทําวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2)
(1) นัก ศึ ก ษาจะจดทะเบี ย นทํา วิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้เ มื ่อ นัก ศึ ก ษามี อ าจารย์ที ่ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
(2) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิ พนธ์ได้ เมื่อศึกษารายวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 10 หน่ วยกิ ต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิต โดยมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
(3) นักศึกษาสามารถทําวิทยานิพนธ์เป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษก็ได้
(4) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธ์แล้ว นักศึกษาต้องเสนอเค้าโครงวิทยานิ พนธ์ต่อ
คณะกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ เพื่อให้คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แต่งตั้งอาจารย์
42
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ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ และกรรมการวิทยานิ พนธ์ รวมไม่นอ้ ยกว่า 3 ท่าน ซึ่ งจะให้คาํ แนะนํานักศึกษา
รวมทั้งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และสอบวิทยานิพนธ์
(5) อาจารย์ที ่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) อาจารย์ผู ้ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สู ต รระดับ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นั ก ศึ ก ษาจะสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ เ มื ่อ สอบผ่ า นภาษาอัง กฤษตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2539
(3) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้เ ป็ นไปตามระเบี ย บและข้อ บั งคับ ของมหาวิ ท ยาลัย
ธรรมศาสตร์ และการสอบวิทยานิ พนธ์ที่จะได้ผลระดับ S ต้องได้มติเป็ นเอกฉันท์จากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
มีการกําหนดอาจารย์ท่ ีปรึ กษาวิทยานิพนธ์และชัว่ โมงการให้คาํ ปรึ กษา ให้ขอ้ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
งานวิจยั ทางเว็บไซต์ อีกทั้งมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษา
5.7 กระบวนการประเมินผล
ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วย การศึกษา
ระดับบัณ ฑิ ตศึ กษา พ.ศ. 2553 และระเบีย บมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิทยานิ พ นธ์ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่งตั้งกรรมการสอบ ซึ่ งจะประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิ
จากภายนอกมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอก
หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กนั และจะต้องมีประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริ ญญา
อนึ่งอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ร่วม อาจเป็ นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์ได้แต่ตอ้ งไม่เป็ นประธานกรรมการสอบ และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ด้านความรับผิดชอบ มีวนิ ยั และด้านบุคลิกภาพ - มีกิจกรรมนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจยั ในชั้น
เรี ยนสั ม มนา เพื อ่ ส่ งเสริ มให้ นั ก ศึ ก ษากล้ า
แสดงออก และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลงานที ่
นําเสนอ
- มีกติกาที่จะสร้างวินยั ในตนเอง เช่น การเข้าเรี ยน
ตรงเวลาเข้าเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ การมีส่วนร่ วมใน
ชั้นเรี ยน เสริ มความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
- มีการสอดแทรกเรื่ องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจาสื่ อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทํางาน
- ด้านจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
มีการให้ความรู ้เกี่ยวกับคุณธรรรมจริ ยธรรมที่พงึ มี
ต่อสังคมและจรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพ
- ด้านวิชาการ
- มีการส่ งเสริ มให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง นํามาเสนอและอภิปรายในชั้นเรี ยน
- ให้นัก ศึ ก ษาเข้ าร่ ว มประชุ ม วิช าการและ/หรื อ
นํ า เสนอผลงานวิ ช าการทางคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับชาติเป็ นประจําทุกปี
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
3. สามารถแก้ไขปั ญหาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยคํานึงถึงความรู ้สึกของบุคคลอื่น
4. มีการปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ได้อย่างเหมาะสม
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2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
จัดให้มีการสอดแทรก นําประเด็นปั ญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่เกี่ยวข้อง การ
แนะนําการปฏิ บ ตั ิ ที ่ถู ก ต้ องตามหลั กคุ ณธรรมและจรรยาบรรณ เช่ น การอ้ างอิ ง ผลงาน
วิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจยั ให้ถูกต้องตรงไปตรงมาใน
ระหว่ า งการสอนหรื องานที ่ก ํา หนดให้ ท ํ า ตลอดจนระหว่ า งการสั ม มนาและการทํา
วิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปั ญหาของสังคมที่คณิ ตศาสตร์ มีส่วนในการแก้ไข
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการแก้ปัญหาที่นาํ เสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่ องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างใกล้ชิดและควบคุมให้เป็ นไปตาม
หลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจยั
2.2 ความรู้
1) ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งหลักการและทฤษฎี
อย่างถ่องแท้
2. สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิใน
วิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
4. สามารถบู รณาการความรู้ ใ นสาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ ก ับ ความรู้ ใ นศาสตร์ อื่น ๆ ที ่
เกี่ยวข้อง
2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผเู ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิ ญวิทยากร
พิเศษมาให้ความรู ้ ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรี ยนแบบอภิปรายกลุ่มเพือ่ ให้
เข้าใจหลักการและทฤษฎีต่างๆ อย่างถ่องแท้
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ จากการเรี ยน และปฏิบตั ิของนักศึกษาโดยวิธีต่างๆ เช่น
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานผลการศึกษา
3. การนําเสนอผลงาน
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
5. การนําเสนอโครงร่ างวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิ พนธ์
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2.3 ทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและสมเหตุสมผล
2. สามารถนําความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางวิชาการและวิชาชีพได้
3. สามารถพัฒนาแนวคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจยั
2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายความรู้ในรายวิชาที่เรี ยนอย่างกว้างขวาง ให้
นักศึกษาจัดหาหัวเรื่ อง พร้อมทั้งจัดทําโครงร่ างวิทยานิพนธ์และวิทยานิพนธ์ดว้ ยตนเอง โดย
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
3) กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. สอดแทรกข้อสอบที่วดั ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาตามลําดับขั้นตอน
2. การประเมินจากการอภิปรายในชั้นเรี ยน
3. การสอบโครงร่ างวิทยานิพนธ์และสอบวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาทางวิชาการและวิชาชีพที่ซบั ซ้อนได้ดว้ ยตนเอง
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสิ นใจ
2. สามารถประเมินและปรับปรุ งตนเอง ในการปฏิบตั ิงานระดับสู งให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. สามารถวางแผน ตัดสิ นใจในการดําเนิ นงานและแก้ไขปั ญหาหรื อข้อโต้แย้งต่างๆ
โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานกลุ่ม
2) กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนกับ
ผูเ้ รี ย น ฝึ กร่ วมกันคิ ด ในการแก้ปั ญ หา และแบ่ ง ความรั บ ผิด ชอบในการทํา งานร่ ว มกัน
รวมทั้งฝึ กเป็ นผูน้ าํ ในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ
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3) กลยุทธ์ การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทักษะความสั ม พันธ์ ระหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
1. ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาํ ร่ วมกัน
2. ประเมินจากการนําเสนอผลงานและการเขียนรายงาน
3.ประเมินจากผลการสอบวิทยานิพนธ์และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ท้ งั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
2.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื ่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหา
และศึกษาค้นคว้า ทําการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ ได้
อย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีทกั ษะการพูด การเขียน และสามารถเลือกรู ปแบบการนําเสนอและรายงานผลโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถเผยแพร่ ผลงาน และสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
2) กลยุ ทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ใ นการพัฒนาการเรี ยนรู้ ด้า นทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. มีการสื่ อสารระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลากหลายรู ปแบบ เช่น การส่ งและมอบหมายงานผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้
เอกสารประกอบการสอนและสื่ อการสอนต่าง ๆ ผ่านทางระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
เป็ นต้น
2. ให้นกั ศึกษารายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์อย่างสมํ่าเสมอ เพื่อเป็ น
การฝึ กฝนและพัฒนาความสามารถในการสื่ อสาร
3. ให้นกั ศึกษา ศึกษา ค้นคว้าและนําเสนอผลงานวิชาการในรายวิชาสัมมนาหรื อ
รายวิชาที่เกี่ยวข้องและส่ งเสริ มให้นกั ศึกษานําเสนอผลงานวิจยั ต่อสาธารณชนในที่ประชุม
วิชาการหรื อวารสารวิชาการ
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3) กลยุทธ์ การประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และ
การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นาํ เสนอที่มีการใช้คณิ ตศาสตร์ ในการทําวิจยั
2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ประเมินจากรู ปแบบวิธีการและการใช้เทคโนโลยีในการนําเสนองานที่ได้รับ
มอบหมาย และการรายงานความก้าวหน้าของการทําวิทยานิพนธ์
3. แผนที แ่ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
ผลการเรี ยนรู ้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
3. สามารถแก้ไขปั ญหาทางด้านคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยคํานึงถึงความรู ้สึกของบุคคลอื่น
4. มีการปฏิบตั ิตนตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม ได้อย่างเหมาะสม
3.2 ความรู้
1. มีความรู ้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้
2. สามารถนําความรู ้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรื อการปฏิบตั ิในวิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู ้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
4. สามารถบูรณาการความรู ้ในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ กบั ความรู ้ในศาสตร์ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.3 ทักษะทางปัญญา
1. คิดอย่างมีวจิ ารณญาณและสมเหตุสมผล
2. สามารถนําความรู ้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิมาประยุกต์ใช้กบั ปั ญหาที่เกี่ยวข้องทาง
วิชาการและวิชาชีพได้
3. สามารถพัฒนาแนวคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์และใช้ดุลยพินิจในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจยั หรื อผลงานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อพัฒนางานวิจยั

48

มคอ.2

3.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. สามารถตัดสิ นใจและแก้ไขปั ญหาทางวิชาการและวิชาชีพที่ซบั ซ้อนได้ดว้ ยตนเอง ตลอดจน
มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสิ นใจ
2. สามารถประเมินและปรับปรุ งตนเอง ในการปฏิบตั ิงานระดับสู งให้มีประสิ ทธิ ภาพ
3. สามารถวางแผน ตัดสิ นใจในการดําเนินงานและแก้ไขปัญหาหรื อข้อโต้แย้งต่างๆ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. มีทกั ษะการเป็ นผูน้ าํ ได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิ ทธิ ภาพในการทํางานกลุ่ม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนํามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
ศึกษาค้นคว้า ทําการวิจยั ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีทกั ษะการพูด การเขียน และสามารถเลือกรู ปแบบการนําเสนอและรายงานผลโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
4. สามารถเผยแพร่ ผลงาน และสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ
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แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสู ตรสู่ รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

ค. 500
ค. 621
ค. 622
ค. 641
ค. 791
ค.792
ค. 617
ค. 626
ค. 627
ค. 628
ค. 636
ค. 637
ค. 646
ค. 647
ค. 648
ค. 649

หลักการทางคณิ ตศาสตร์
พีชคณิ ตนามธรรม
พีชคณิ ตเชิงเส้น
การวิเคราะห์เชิงจริ ง
สัมมนา 1
สัมมนา 2
ตรรกศาสตร์วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย
พีชคณิ ตขั้นสูง
พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
พีชคณิ ตของตัวดําเนินการ
ทอพอโลยี
ทอพอโลยีเชิงพีชคณิ ต
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
ทฤษฎีเมเชอร์
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
การวิเคราะห์หลายตัวแปร

2

3



ความรับผิดชอบรอง

2. ความรู้

4

1

2













3

3. ทักษะทางปัญญา
4

1

2
















































































































































































3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2
3 4














































5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

ค. 656
ค. 657
ค. 666
ค. 667
ค. 668
ค. 676
ค. 677
ค. 678
ค. 679
ค. 687
ค. 726
ค. 746
ค. 776
ค. 778
ค. 786
ค. 800

กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์เชิงการจัด
ทฤษฎีกราฟ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทฤษฎีการคํานวณ
ฟิ สิ กส์เชิงคํานวณ
พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
การคํานวณเชิงควอนตัม
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
ปั ญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์
วิทยานิพนธ์

2

3

2. ความรู้

4

1










2

4

1

2



















































































































































3

3. ทักษะทางปัญญา
3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่ างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1 2
3 4


































































































































































5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
2
3
4





































































51

มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็ น 9 ระดับ มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้
ระดับ
A
AB+
B
BC+
C
D
F
ค่าระดับ 4.00 3.67 3.33 3.00 2.67 2.33 2.00 1.00 0.00
การวัดผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่ไม่นบั หน่วยกิตให้แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่
ผ่าน) โดยไม่มีค่าระดับ
ในกรณี ที่นักศึกษาต้องศึกษาวิชาเสริ มหลักสู ตร ถ้านักศึกษาผูน้ ้ นั สอบได้ ตั้งแต่ระดับ C ให้ถือว่าสอบได้
ระดับ P ถ้าได้ต่าํ กว่าระดับ C ให้ถือว่าได้ระดับ N
ในบางกรณี อาจกําหนดให้วดั ผลการศึกษาสําหรับรายวิชาที่คิดหน่วยกิตให้เป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้)
และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่นาํ มาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.2 การนับหน่วยกิตที่ได้จะนับรวมเฉพาะหน่วยกิตลักษณะวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับ S หรื อระดับ ไม่ต่าํ
กว่า C เท่านั้น รายวิชาที่นกั ศึกษาได้ค่าระดับตํ่ากว่า C ไม่วา่ จะเป็ นรายวิชาบังคับหรื อรายวิชาเลือก ให้นาํ มาคํานวณ
ค่าระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและค่าระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ได้ระดับ U หรื อระดับตํ่ากว่า C ในรายวิชาใดที่เป็ นรายวิชาบังคับในหลักสู ตร จะลงทะเบียน
ศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นได้อีกเพียง 1 ครั้ง และครั้งหลังนี้ จะต้องได้ค่าระดับ S หรื อระดับไม่ต่าํ กว่า C มิฉะนั้นจะถูก
ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ได้ค่าระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเป็ นรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซํ้าใน
รายวิชานั้นอีก หรื ออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้
นักศึกษาที่ ได้ค่าระดับไม่ต่ าํ กว่า C ในรายวิชาใด ไม่มีสิทธิ จดทะเบียนศึกษาซํ้าในรายวิชานั้นอีก เว้นแต่
หลักสู ตรจะกําหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ได้) และระดับ U (ใช้ไม่ได้) หน่วยกิตที่ได้จะไม่
นํามาคํานวณค่าระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชาเสริ มพื้นฐานและการสอบภาษาต่างประเทศ แบ่งเป็ น 2 ระดับคือ ระดับ P (ผ่าน) และ
ระดับ N (ไม่ผา่ น) และไม่นบั หน่วยกิต
1.6 เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่ สําเร็จการศึกษา
(1) มีการทวนสอบจากคะแนนข้อสอบในแต่ละรายวิชา งานที่ได้รับมอบหมาย และความรับผิดชอบในการ
ทํากิจกรรมกลุ่ม ซี่ งอาจจะต่างกันไปสําหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรื อสําหรับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน
(2) ภาควิชาสํารวจข้อมูลความพึงพอใจในหลักสู ตร ความพร้อมของสิ่ งเอื้ออํานวยต่อการเรี ยนและการวิจยั
จากนักศึกษาก่อนสําเร็ จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ หลังจากนักศึกษาสํ าเร็จการศึกษา
ภาควิชาสํารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อคุ ณภาพของหลักสู ตรจากมหาบัณฑิต และสํารวจข้อมูลความพึง
พอใจต่อความสามารถของมหาบัณฑิตจากผูใ้ ช้มหาบัณฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ศึกษาลักษณะวิชาต่างๆ ครบตามโครงสร้างหลักสู ตรและมีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต
และได้ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆตามที่หลักสู ตรกําหนดครบถ้วน
3.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์ โดยการสอบปากเปล่าขั้นสุ ดท้ายโดยคณะกรรมการที่คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแต่งตั้ง และนําวิทยานิพนธ์ที่พิมพ์และเย็บเล่มเรี ยบร้อยแล้ว มามอบให้มหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบ
3.4 ผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่งของผลงาน
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ หรื อเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceedings)
3.5 ได้ระดับ P (ผ่าน) ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย คือ คะแนนTU-GET ไม่ต่าํ
กว่า 550 คะแนน หรื อคะแนน TOEFL ไม่ต่าํ กว่า 550 สําหรับ Paper-based 213 คะแนน สําหรับ Computer-based
และ 80 คะแนน สําหรับ Internet-based หรื อ คะแนน IELTS ไม่ต่าํ กว่า 5.5 หรื อ ศึกษาและสอบผ่านวิชา มธ.005
ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
3.6 ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาํ หนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์

1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1) มีการปฐมนิ เทศเพือ่ แนะแนวแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และคณะ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ กฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนในหลักสู ตรที่สอน รวมถึ งสิ ทธิ ผลประโยชน์ของ
อาจารย์
1.1 การปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่เรื่ องบทบาท ความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาใน
รายวิชา
1.2 ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้ าหมายของหลักสู ตร มอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น รายละเอียด
หลักสู ตร คู่มือการศึกษาและหลักสู ตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ
1.3 อบรมเทคนิ ควิธีการสอน การใช้สื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผูเ้ รี ยน การวิจยั เพื่อ
พัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู ้ สร้ างเสริ มประสบการณ์เพือ่ ส่ งเสริ มการสอนและการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน การวัดและการประเมินผล การทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอน
การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ
3) กําหนดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อช่วยเหลือและให้คาํ แนะนําปรึ กษากับอาจารย์ใหม่
4) มีการประเมินการสอนของอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้ แก่ คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่ งเสริ มอาจารย์ให้มี การเพิ่มพูนความรู ้ โดยเข้าร่ วมอบรมเพื่อพัฒนาการสอน อบรมการวัดและการ
ประเมินผล อบรมการทําวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรี ยนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา การประชุ ม
วิชาการและเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ หรื อการลาเพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์
2) จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิควิธีการสอนระหว่างอาจารย์ เพื่อพัฒนาการเรี ยน
การสอน
3) จัดทําเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู ้และทักษะการจัดการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
1) ส่ งเสริ มให้อาจารย์มีส่วนร่ วมในกิจกรรมบริ การทางวิชาการแก่ชุมชน
2) ส่ งเสริ มการทําวิจยั สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและให้มีความเชี่ยวชาญในสาขา
วิชาชีพ
3) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาํ ผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
4) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมอบรมหรื อประชุมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะการสอน และ เพิ่มพูนทักษะ
การทําวิจยั
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5) จัดหางบประมาณสําหรับการทําผลงานวิชาการ
6) ส่ งเสริ มให้อาจารย์เข้าร่ วมกลุ่มวิจยั ต่าง ๆ
7) ส่ งเสริ มให้มีการอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสู ตร

1. การบริหารหลักสู ตร
1.1. ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการวิชาการ และคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ เป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้คาํ แนะนํา
การบริ หารหลักสู ตรด้านต่างๆ วางแผนการจัดการเรี ยนการสอน จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา วัด
และประเมินผลการเรี ยนการสอนรายวิชาในหลักสู ตร การดูแลและควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนให้
แนวปฏิบตั ิแก่อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ประจําหลักสู ตร โดยมีการติดตามและรวบรวมข้อมูล
สําหรับใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร ซึ่ งกระทําทุกปี อย่างต่อเนื่อง
1.2. ภาควิชาฯ มีการจัดอาจารย์ที่ปรึ กษาให้แก่นกั ศึกษาทุกคน เพื่อทําหน้าที่ให้คาํ แนะนํากับนักศึกษา ในการ
วางแผนการเรี ยนให้เป็ นไปตามขั้นตอน และสําเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสู ตรกําหนดไว้ ตลอดจน
ดูแลนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริ ยธรรม เพื่อสร้างเสริ มให้นกั ศึกษา มีคุณลักษณะสมกับความเป็ นมหาบัณฑิต
1.3. ภาควิชาฯ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ งประกอบด้วย หัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุ น เพื่อทําหน้าที่จดั ทํารายงานการประเมินตนเอง เพื่อติดตามการดําเนิ นงานของหลักสู ตร
ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่ สกอ. สมศ. มหาวิทยาลัย และ คณะฯ กําหนด ซึ่ งกระทําทุกปี
อย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
การดําเนินการ
1. ผลิ ต มหาบั ณฑิ ต ให้ มี ค วามรู ้ 1.1. จัดให้มี การเรี ยนการสอนใน
ความสามารถและคุ ณลักษณะตรง รายวิ ช า ตามแผนการเรี ยนของ
ตามมาตรฐานที่หลักสู ตรกําหนด นักศึกษาในแต่ละชั้นปี รวมทั้งการ
สอบวัด ผลการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ที ่
หลักสู ตรกําหนด
1.2. จัดอาจารย์ผูส้ อนให้มีค วามรู้
ความเชี ่ย วชาญ สอดคล้ อ งกั บ
รายวิชาทีส่ อน เพือ่ ให้การเรี ยนการ
สอนมีประสิ ทธิ ภาพ
1.3. จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาอาจารย์
และนั ก ศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื ่อ ง เพื ่อ
เสริ มสร้างคุณลักษณะที่ตอ้ งการ

การประเมินผล
1.1 แผนการเรี ยนของหลักสู ตร
1.2 ตารางบริ หารการสอน
1.3 ร้อยละของจํานวนมหาบัณฑิต
ที ่สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น แ ต่ ล ะ ปี
การศึ ก ษา ภายในระยะเวลาที ่
หลักสู ตรกําหนด
1.4 จํานวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์และนักศึกษา
1.5 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
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เป้าหมาย
การดําเนินการ
2. มี ก ารปรั บปรุ งแล ะพั ฒ นา 2 . 1 . จั ด ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
หลัก สู ต รให้ ท ัน สมัย เป็ นไปตาม บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาคณิ ต ศาสตร์
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. กําหนด
อาจารย์ผูร้ ับ ผิดชอบหลักสู ตรและ
อาจารย์ป ระจํา หลั ก สู ต ร เพื ่อ ทํา
หน้าที่บริ หารหลักสู ตรและติดตาม
ผลการดําเนินงานตลอดจนรวบรวม
ผลการดํา เนิ น งาน เพื อ่ ใช้ใ นการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาหลัก สู ต ร ใน
ระยะเวลาตามกรอบเวลาที ่ สกอ.
กําหนด
2 . 2 . มี อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จํ า
หลัก สู ต ร ซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ เ ป็ นไป
ตามมาตรฐานที่กาํ หนด
2.3. มีการสนับสนุ นงบประมาณ
เพื ่อ ให้ อ าจารย์พ ั ฒนาตนเองด้ว ย
การเข้าร่ วมการประชุมวิชาการ การ
นํา เสนอผลงานทางวิช าการทั้ง ใน
และต่างประเทศ
3. การประเมิ น มาตรฐานของ 3.1. มี ค ณะกรรมการประกั น
หลักสู ตรอย่างสมํ่าเสมอ
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
คณะกรรมการพัฒ นาและบริ ห าร
หลักสู ตรเพือ่ ทําหน้าทีค่ วบคุมดูแล
ให้ ห ลั ก สู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด
3.2. มี ก ารประเมิ น หลัก สู ต รโดย
คณะกรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ ั ง
ภายในและภายนอกอย่ า งน้ อ ย
เป็ นไ ปตามเกณฑ์ ม าตรฐานที ่
กําหนด

การประเมินผล
2.1. มี การประชุ ม เพือ่ ติ ดตามการ
ดําเนินงานตลอดจนรวบรวมผลการ
ดําเนิ นงาน เพื่อใช้ในการปรับปรุ ง
และพัฒนาหลักสู ตร
2 . 2 . คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ า จ า ร ย์
ผูร้ ั บ ผิดชอบหลัก สู ตรและอาจารย์
ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร เ ป็ น ไ ป ต า ม
มาตรฐานที่กาํ หนด
2.3. จํ านวนของอาจารย์ที ่ไ ด้รั บ
การพัฒนาศักยภาพด้วยการเข้าร่ วม
การประชุ ม วิช าการ การนํา เสนอ
ผลงานทางวิ ช าการทั้ งในและ
ต่างประเทศ

3.1. มีการประชุ มเพือ่ ควบคุมดูแล
ให้ ห ลั ก สู ตรเป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่กาํ หนด
3.2. ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ภายในและภายนอก
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เป้าหมาย
การดําเนินการ
4. การดู แลและควบคุ ม การพัฒนา 4 . 1 . จั ด ห า อ า จ า ร ย์ ที ่ป รึ ก ษ า
วิทยานิพนธ์
วิทยานิ พนธ์และกรรมการควบคุ ม
วิ ท ยานิ พ นธ์ ที ่มี คุ ณ สมบัติ ต ามที ่
กํ า ห น ด โ ด ย ผ่ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบัณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื อ่
การทํ า และการสอบโครงร่ าง
วิ ท ยานิ พ นธ์ การตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ตลอดจนการสอบวิทยานิพนธ์
4.2. ประสานงานเครื อข่า ยในการ
ทํา วิจยั ร่ วมกันระหว่า งสถาบันทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ
4.3. ส่ ง เสริ ม ให้นัก ศึ ก ษาเข้า ร่ ว ม
และเสนอผลงานในงานประชุ ม /
สัมมนา/อบรม เพื่อเพิ่ม พูนความรู้
และประสบการณ์ ทางด้านการวิจยั
ให้นกั ศึกษา

การประเมินผล
4.1. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที ่
ปรึ กษาวิท ยานิ พ นธ์และกรรมการ
ควบคุมวิทยานิ พนธ์เป็ นไปตามมติ
ข อ ง ที ่ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
บัณฑิตศึกษา
4.2. จํ า นวนของผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ภายนอกที ่เ ข้ า มาทํ า หน้ า ที เ่ ป็ น
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
4.3. ร้ อยละของจํานวนนักศึกษาที่
เข้าร่ วมประชุ ม/สัมมนา/อบรม เพื่อ
เพิ่ ม พูน ความรู้ แ ละประสบการณ์
ทางด้านการวิจยั
4.4. ร้ อ ยละของผลงานวิ จ ัย ของ
นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1. การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาฯ เสนอแผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพือ่ ซื้ อตํารา สื่ อการ
เรี ยนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และ วัสดุครุ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุ นการเรี ยนการสอนในชั้น
เรี ยนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
2.2.1. สถานทีแ่ ละอุปกรณ์ การสอน
ภาควิชาฯ ใช้สถานที่ของคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพือ่ จัดการ
เรี ยนการสอน การปฏิ บตั ิการให้เป็ นไปตามที่หลักสู ตรกําหนด ทั้งนี้ ได้มีบริ การห้องปฏิ บตั ิการคอมพิวเตอร์ เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างเพียงพอ
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2.2.2. ห้ องสมุด
หนังสื อ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรี ยนการสอน และการวิจยั ส่ วนใหญ่มีอยู่ใน
สํานักหอสมุดและห้องสมุ ดคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสามารถสื บค้นผ่าน
ฐานข้อมูลที่สาํ นักหอสมุดจัดสรรให้
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีทรัพยากรสารสนเทศในแขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี และวิชาที่สัมพันธ์กบั หลักสู ตร โดยประมาณ ดังนี้
หนังสื อภาษาไทย
47,866
เล่ม
หนังสื อภาษาต่างประเทศ
27,170
เล่ม
วิทยานิพนธ์ภาษาไทย
2,771
เล่ม
วิทยานิพนธ์
513
เล่ม
วารสารภาษาไทย
53
ชื่อเรื่ อง
วารสารภาษาต่างประเทศ (print)
38
ชื่อเรื่ อง
วารสารภาษาต่างประเทศ (online)
839
ชื่อเรื่ อง
ฐานข้อมูลออนไลน์
17
ฐาน
ห้องสมุดอื่นๆ ที่นักศึกษาสามารถขอใช้บริ การได้แก่สํานักหอสมุดของมหาวิทยาลัยทุกแห่ งใน
ส่ วนกลาง ศูนย์คอมพิวเตอร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์เอกสารของหน่วยราชการและเอกชน หอสมุด
แห่ งชาติ สํานักงานสถิ ติแห่งชาติ ศูนย์บริ การเอกสารการวิจยั สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งประเทศ
ไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย หอจดหมายเหตุ และศูนย์เอกสารต่างๆ เป็ นต้น
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ภาควิชาฯ จัดสรรซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ และสถิติให้กบั นักศึกษา เพือ่ เรี ยนรู้วิธีการใช้
งานที่ถูกต้องและมีทกั ษะในการใช้งานจริ ง และมีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้ อหนังสื อ และ
ตําราทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทั้งวารสารที่ใช้ประกอบการวิจยั และการทําวิทยานิพนธ์ เพือ่ บริ หารให้อาจารย์และนักศึกษาได้
ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน การวิจยั ในการประสานการซื้ อหนังสื อและวารสารนั้น อาจารย์ผสู ้ อนแต่
ละรายวิชาและอาจารย์ผคู ้ วบคุมวิทยานิพนธ์จะมีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ ตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาํ เป็ น
นอกจากนี้ อาจารย์พิเศษที่เชิ ญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ตลอดจนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรื อศาสตราจารย์
รับเชิญ ก็มีส่วนร่ วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อและวารสาร สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้ อหนังสื อด้วย
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความต้องการ และจากการ
สังเกตการใช้งานในรายวิชาที่สอน โดยให้ทรัพยากรมีความพร้อมสนับสนุนการเรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามเกณฑ์ที่
กําหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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เป้าหมาย
จัด ให้ มี ห้ อ งเรี ยน ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก าร
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ที่ เ พี ย ง พ อ เ พื่ อ
สนับสนุ นทั้งการศึ กษาในห้องเรี ยน
นอกห้องเรี ยน และเพื่อการเรี ยนรู ้ได้
ด้วยตนเอง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัด ให้ มี ห้ อ งเรี ย นมัล ติ มี เ ดี ย ที่ มี - ผล สํ า รวจความพึ ง พ อใ จของ
ค ว า ม พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี ผูใ้ ช้บริ การ
ประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนการสอน
2. จัดเตรี ยมห้องปฏิ บตั ิคอมพิวเตอร์ - จํา นวนเครื ่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ต่ อ หัว
ที ท่ นั สมัย เพือ่ ให้นักศึ ก ษาสามารถ นักศึกษา
ฝึ กปฏิ บ ั ติ สร้ า งความพร้ อมในการ
ปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
3. จัดให้มีพ้ืนที่ท่ีนกั ศึกษาสามารถใช้ - ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
ระบบเครื อข่ า ยไร้ ส าย หาความรู ้ นั ก ศึ ก ษาต่ อ การให้ บ ริ การระบบ
เครื อข่ายไร้สาย
เพิ่มเติมได้ดว้ ยตนเอง

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
(1) มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ กบม. มหาวิทยาลัยกําหนด
(2) อาจารย์ใหม่จะต้องผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของภาควิชาฯ ที่คณะฯ แต่งตั้ง
เพือ่ ให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
คณาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร และผูส้ อน จะต้องประชุ มร่ วมกันในการวางแผนจัดการเรี ยนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็ นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ เตรี ยมไว้สําหรับการปรับปรุ ง
หลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร และได้มหาบัณฑิตเป็ นไปตาม
คุณลักษณะมหาบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
3.3 การแต่ งตั้งอาจารย์ พเิ ศษ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีนโยบายให้อาจารย์ประจําหลักสู ตรเป็ นผูบ้ รรยายหลัก ส่ วนผูท้ รงคุณวุฒิ
หรื อผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก จะเชิ ญบรรยายในลักษณะของวิทยากรพิเศษเป็ นครั้งคราวหากจําเป็ นต้องมีอาจารย์พิเศษ
เป็ นผูส้ อนหลักจะพิจารณาตามลําดับ ดังนี้ 1) อดีตอาจารย์ประจําหลักสู ตรที่เกษียณอายุราชการและเคยสอนวิชานั้นๆ
2) อาจารย์ประจําคณะฯ อื่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 3) อาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิ หรื อ ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ
ทีอ่ ยู่นอกมหาวิท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ทั้ง นี้ จะต้ องได้รับการพิจารณากลั่นกรองโดยอาจารย์ ประจํา วิช า หรื อ
คณะกรรมการปริ ญญาโท
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
บุคลากรสายสนับ สนุ นควรมี วุฒิป ริ ญญาตรี ที่เกี ่ย วข้ องกับ ภาระงานทีร่ ั บ ผิดชอบ และมี ค วามรู ้ ด้า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรื อเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพือ่ การปฏิบัติงาน
มี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากรให้มี พ ฒ
ั นาการเพิ่ม พูน ความรู้ สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ นภาระงานที ่รั บ ผิดชอบ
สามารถสนับสนุ นบุคลากรสายวิชาการหรื อหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการอบรม ดูงาน ประชุ ม
วิชาการและนําเสนอผลงานวิชาการ ทัศนศึกษา และการวิจยั สถาบัน
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานักศึกษา
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่ นักศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นกั ศึกษาทุกคน และอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ โดย
นักศึกษาสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาในการวางแผนการเรี ยน การแนะนําแผนการเรี ยนในหลักสู ตร และการ
ใช้ชีวติ ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนการทําวิทยานิ พนธ์ การตีพิมพ์เผยแพร่ และการสอบวิทยานิพนธ์ให้ดาํ เนินการตาม
แผนอย่างเคร่ งครัด โดยอาจารย์ที่ปรึ กษาต้องกําหนดชัว่ โมงให้คาํ ปรึ กษา (Office Hours) เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าปรึ กษา
ได้ นอกจากนี้ ยงั มีคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเพื่อทําหน้าที่ในการให้คาํ ปรึ กษากิ จกรรมและแนะนําในการจัดทํา
กิจกรรมแก่นกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ ของนักศึกษา
5.2.1 กรณี ท่ ี นักศึ กษามีปั ญหาเกี่ยวกับการเรี ย นสามารถปรึ กษากับ คณะกรรมการซึ่ งเป็ นอาจารย์ป ระจํา
หลักสู ตร และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริ หารคณะฯ และมหาวิทยาลัยได้ ซึ่ งการอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็ นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
5.2.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ.
2547 หมวดที่ 4
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
สําหรับตลาดแรงงานของมหาบัณฑิ ตสาขาคณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นที่ตอ้ งการอยู่อย่างมาก เช่น ตําแหน่ งอาจารย์
และนักวิจยั เป็ นต้น ทั้งนี้ คณะฯ โดยความร่ วมมือจากมหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความต้องการแรงงานและความพึง
พอใจของผูใ้ ช้ม หาบั ณฑิ ต เพื ่อนํา ข้ อมู ล มาใช้ป ระกอบการปรั บ ปรุ ง หลัก สู ต ร รวมถึ ง การศึ ก ษาข้อ มูล วิจยั อัน
เกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสู ตร
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
มี อ าจารย์ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร ตามเกณฑ์ ข องสํ า นั ก งาน
    
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
อาจารย์ ประจํา หลั กสู ตรอย่า งน้อยร้ อยละ 80 มี ส่ วนร่ วมในการ
    
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิ     
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิ ด
    
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
จั ดทํา รายงานผลการดํ าเนิ น การของรายวิ ช า ตามแบบ มคอ.5
ภายใน 30 วัน หลัง สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ดสอนให้ ค รบทุ ก     
รายวิชา
จัดทํา รายงานผลการดํ าเนิ นการของหลั กสู ตร ตามแบบ มคอ.7
    
ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนัก ศึ ก ษาตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้ อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ด     
สอนในแต่ละปี การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการประเมินการดําเนินงาน
   
ที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อคําแนะนําด้าน
    
การจัดการเรี ยนการสอน
อาจารย์ป ระจํ าทุ ก คนได้รั บ การพั ฒนาทางวิ ช าการ และ/หรื อ
    
วิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
จํา นวนบุ ค ลากรสนับ สนุ น การเรี ย นการสอน (ถ้า มี ) ได้รั บ การ
    
พัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
 
 
คุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ระดับ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้มหาบัณฑิ ตที่มีต่อมหาบัณฑิ ตใหม่
  
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
14) ระดับ ความพึ ง พอใจของนัก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการสอน และ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5
    
จากคะแนนเต็ม 5.0
15) จํา นวนนัก ศึ ก ษาที ่สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามกํา หนดระยะเวลาของ
หลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของจํานวนนักศึกษาที่คงอยู่
  
ในชั้นปี ที่ 2

63

มคอ.2

1.

2.

3.

4.

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุ งการดําเนินการของหลักสู ตร
การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา
1.1.2 การประชุ มอาจารย์ผสู ้ อนในหลักสู ตร วิเคราะห์หาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรี ยนรู้ของนักศึกษา เพื่อ
ปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา
1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
1.2.1 ให้นักศึ กษาประเมิ นการสอนของอาจารย์ เช่ น วิธี การสอน การตรงต่อเวลา การชี้ แจงเป้ าหมาย
วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน เป็ นต้น
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารย์เอง
การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ได้ขอ้ มูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสู ตรในภาพรวม ดังนี้
2.1 ประเมินหลักสู ตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปี สุ ดท้ายและมหาบัณฑิต
2.2 ประเมินโดยที่ปรึ กษาหรื อผูท้ รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนิ นการหลักสู ตร
2.3 ประเมินโดยผูใ้ ช้มหาบัณฑิตหรื อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
ประเมินผลการดําเนิ นงานตามตัวบ่งชี้ ผลการดําเนิ นงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร และคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา มีคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
มีกระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง ดังนี้
4.1 มีการนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตร
4.2 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรสรุ ปผลการดําเนินการประจําปี เสนอหัวหน้าภาควิชา
4.3 ประชุมอาจารย์ประจําหลักสู ตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสู ตร
4.4 นําผลการประเมินที่ได้ จากการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ข้อเสนอแนะของอาจารย์ในการ
ใช้หลักสู ตร รวมทั้งผลการประเมินหลักสู ตร มาปรับปรุ งการบริ หารหลักสู ตร ปรับปรุ งย่อย และรวบรวมข้อมูล
ในการปรับปรุ งหลักสู ตร
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ภาคผนวก 1

ภาคผนวก

ผลงานทางวิชาการ (ย้ อนหลัง 5 ปี ) ของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณศยา พัฒนางกูร
หนังสื อ / ตํารา
1. ทิพวัลย์ พัฒนางกูร, ทฤษฎีจาํ นวนเบื้องต้น, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2550
2.
ปุณศยา พัฒนางกูร, พีชคณิ ตนามธรรมเบื้องต้น, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2553
3.
ปุณศยา พัฒนางกูร, แคลคูลสั ขั้นสู ง, สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2554
งานวิจัย
1. ทิพวัลย์ พัฒนางกูร, รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์ โครงการ “เรขาคณิ ตแบบ p – โลคัลที่ใหญ่สุดเฉพาะกลุ่ม
สําหรับกรุ ปสมมาตร” สนับสุ นนโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั , 2549
2. T. Phatthanangkul and S. Dhompongsa, “The intransitive maximal p-local subgroups of the symmetric
groups” Proceedings of The Third International Conference on Research and Education in Mathematics
(ICREM3), 2007, 33 – 38.
3. Budsaba, K., Phatthanangkul, T., Tosasukul, J., and Volodin, “A. Asymptotic Probability for Weighted
Deviations of Dependent Bootstrap Means from the Sample Mean” The 4th Sino-International Symposium
on Probability, Statistics, and Quantitative Management, Taipei, Taiwan, ROC. (2007)May 12, 2007: 310.
4. Wutiphol Sintunavarat, Poom Kuman, and Punnzeyar Patthanangkoor, “Generalized I-nonexpansive for
multivalued maps and Invariant Approximations” in 11th National Graduate Research Conference at
Valaya Alongkorn Rajabhat University, 17-18 December 2008.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
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2. อาจารย์ ดร. ภานุวฒ
ั น์ ละครไชย
งานวิจัย
1. P. LAKHONCHAI, J. SAMPO and S. SUMETKIJAKAN, “Shearlet Transforms and Directional
Regularities”, International Journal of Wavelets, Multiresolution and Information Processing (IJWMIP), Volume:
8, Issue: 5(2010), 743-771.
3. อาจารย์ ดร. ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
งานวิจัย
1. C.Y. Chan and T. Treeyaprasert, “Blow-up due to a concentrated nonlinear source on a semi-infinite
interval”, Proceedings of Dynamic Systems and Applications 5 (2008), 101-108.
2. C.Y. Chan and T. Treeyaprasert, “Quenching for a parabolic problem due to a concentrated nonlinear
source on a semi-infinite interval”, in Special Issue on “Blow-up and Quenching Phenomena”, Dynam.
Systems Appl. 18 (2009), 55-62.
3. C.Y. Chan and T. Treeyaprasert, “Blow-up Criteria for a parabolic problem due to a concentrated
nonlinear source on a semi-infinite interval”, Quart. Appl. Math. 70(2012), 159-169.
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา บุญประเสริฐ
งานวิจัย
1. Prachaya Boonprasurt and Suebsak Nanthavanij (submitted), “Optimal Fleet Size, Delivery Routes, and
Workforce Assignments for The Vehicle Routing Problem with Manual Material Handling”, International
Journal of Industrial Engineering - Theory, Applications and Practice.
2. Prachaya Boonprasurt and Suebsak Nanthavanij, “Heuristic procedure for vehicle routing problem with
manual materials handling (VRPMMH)”, Proceedings of the 5th International Conference on Logistics
and SCM Systems (ICLS 2009), 2-5 June 2009, Seoul, Korea. pp. 335-342.
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5. อาจารย์ ดร. จรินทร์ ทพิ ย์ เฮงคราวิทย์
งานวิจัย
1. V. Laohakosol, P. Udomkavanich and C. Hengkrawit, “Some functional equations characterizing
trigonometric and allied functions”, East-West Journal of Mathematics (Special Volume for ICDMA),
2008, 235-242
2. C. Hengkrawit, V. Laohakosol, P. Udomkavanich and J. Tongsomporn, “Some hyperbolic sine-cosine
type functional equations”, East - West Journal of Mathematics, Vol. 10, No. 2 (2008), 127-132
3. J. Tongsomporn, V. Laohakosol, C. Hengkrawit and P. Udomkavanich, “Stability of a generalized
trigonometric functional equation”, Journal of Computational and Applied Mathematics, Vol. 234, Issue 5,
1 July 2010, 1448-1457 (Impact Factor 1.292)
4. C. Hengkrawit, V. Laohakosol and P. Udomkavanich, “Rational recursive equations characterizing
cotangent-tangent and hyperbolic cotangent - tangent functions”, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. (2) 33(3)
(2010), 421–428 (Impact Factor 0.341)
5. วัชรพล พิมพ์เสริ ฐ และ จริ นทร์ ทิพย์ เฮงคราวิทย์ , “การสมมูลกันของสมการเชิงฟังก์ชนั แบบลอการิ ทึม”,
วารสารคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ที่ 1 ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2552 - กันยายน
2553, หน้า 81 - 84
6. Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, and Janyarak Tongsomporn, “A note on the stability of a
generalized trigonometric functional equation”, AIP Conf. Proc., November 11, 2010, Vol. 1309, 909 914, doi:10.1063/1.3525223
7. C. Hengkrawit, V. Laohakosol and W. Pimsert, “Rational Divide-and-Conquer Relations”, ISRN
Mathematical Analysis, Volume 2011 (2011), Article ID 908508, 14 pages, doi:10.5402/2011/
8. Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, and Janyarak Tongsomporn, “Hyers-Ulam stability of a
generalized trigonometric-quadratic functional equation”, Proceedings of the International Conference on
APPLIED and COMPUTATIONAL MATHEMATICS (ICACM '11), 127 - 131
9. Charinthip Hengkrawit, Vichian Laohakosol, Watcharapon Pimsert, “Solutions of a class of nonlinear
recursive equations and applications”, ScienceAsia Volume 37 Number 2, June 2011, 136-144, doi:
10.2306/scienceasia1513-1874.2011.37.136
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ภาคผนวก 2

ภาระงานของอาจารย์ ประจําหลักสู ตร

ลําดับ

รายนามอาจารย์

ภาระงานสอนก่อนปรับปรุ งหลักสู ตร
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )
ป. ตรี ประกาศฯ ป.โท ป.เอก
รวม
บัณฑิต
3
3
6
3
3
6

ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสู ตร
(ชั่วโมง:สั ปดาห์ )
ป. ตรี ประกาศฯ ป.โท
ป.เอก
รวม
บัณฑิต
3
3
6
3
3
6

1.
2.

รองศาสตราจารย์ ดร.ปุณศยา พัฒนางกูร
อาจารย์ ดร. ภานุวฒั น์ ละครไชย

3.

อาจารย์ ดร. ธวิกานต์ ตรี ยะประเสริ ฐ

3

3

6

3

3

6

4.

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ปรัชญา บุญประเสริ ฐ

3

3

6

3

3

6

5.

อาจารย์ ดร. จริ นทร์ ทิพย์ เฮงคราวิทย์

3

3

6

3

3

6
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ภาคผนวก 3 แบบฟอร์ มรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสู ตร
การปรับปรุงแก้ ไขหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2551 เพือ่ ใช้ ในปี การศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. หลักสู ตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับทราบ/รับรองการเปิ ดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2551
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ได้อนุมตั ิการปรับปรุ งแก้ไขครั้งนี้แล้ว ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555
เมื่อวันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555
3. หลักสู ตรปรับปรุ งแก้ไขนี้ เริ่ มใช้กบั นักศึกษารุ่ นปี การศึกษา 2555 ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2555
เป็ นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุ งแก้ไข
4.1. เพื่อให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์และมีความทันสมัยมากขึ้น
4.2. เพื่อให้หลักสู ตรมีรายละเอียดสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ ตามแผน
พัฒนาการศึกษา เกณฑ์การศึกษา มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาของชาติ
5. สาระในการปรับปรุ งแก้ไข
5.1 ปรับปรุ ง ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ความรู ้ ค วามเชี ่ย วชาญทางด้า นคณิ ต ศาสตร์ ท้ ัง เชิ ง
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์ เ ป็ นพื้ น ฐานที ่สํา คัญ อั นจะ
เกื้ อ หนุ น ให้เ กิ ด การพัฒ นาในสาขาวิ ช าอื ่น ๆทั้ง ใน
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมทั้งทางด้าน
เศรษฐกิ จของประเทศชาติ การขยายองค์ความรู ้ดา้ น
คณิ ตศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งเน้นการแสวงหา
องค์ความรู ้ใหม่ ที่ครอบคลุมการค้นคว้าวิเคราะห์และ
การวิจยั ในเชิ งประยุกต์ อันจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาทุกๆด้านในปัจจุบนั

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)

ปรัชญา
ความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์ ท้ งั เชิ ง
ทฤษฎี แ ละการประยุ ก ต์เ ป็ นพื้ น ฐานที ่สํา คัญ อั นจะ
เกื้อหนุนให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาอื่นๆ ทั้งในด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ด้ า นเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศชาติ การขยายองค์ความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์
ในระดับ ที ่สู ง ขึ้ น รวมทั้ง การเน้นการแสวงหาองค์
ความรู ้ใหม่ ที่ครอบคลุมการค้นคว้าวิเคราะห์และการ
วิจยั ในเชิ งประยุกต์ จะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่ อการ
พัฒนาทุกๆ ด้าน
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หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ คณะวิ ทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ดาํ เนิ นการเรี ยนการสอนและผลิต
บัณฑิตทางด้านคณิ ตศาสตร์ เป็ นเวลานานพอสมควร
ได้ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็ นในการที่
จะขยายโอกาสให้ กับ ผู ้ ที่มี ค วามสนใจมุ่ ง เน้น การ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถทางด้า นคณิ ต ศาสตร์ ใน
ระดับมหาบัณฑิตให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล จึงได้
จั ด ให้ มี กา รศึ กษ าระ ดั บ บั ณ ฑิ ตนี้ ขึ้ นมา โดย มี
วัตถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความ สามารถ
ทางวิชาการและมีศกั ยภาพที่จะศึ กษาคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับสูงขึ้นไป
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความ สามารถ
ในการศึ ก ษาค้ น คว้า วิ จั ย อัน เป็ นการสร้ า งสรรค์
ความก้าวหน้าทางคณิ ตศาสตร์
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริ ยธรรมทางการทํา
การวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ความสํ าคัญ
ภาควิ ชาคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ต ระหนัก ถึ ง ความต้อ งการและ
ความจําเป็ นในการที่จะขยายโอกาสให้กบั ผูท้ ี่มีความ
สนใจมุ่งเน้นการพัฒนาความรู ้ความสามารถทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ ใ นระดับ มหาบัณ ฑิ ต ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ
มาตรฐานสากล
วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื่ อ ให้ม หาบัณ ฑิ ต ที่ สํา เร็ จ การศึ ก ษาในหลักสู ต รมี
ลักษณะดังนี้
1) มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทางวิ ช าการและมี
ศักยภาพที่จะศึกษาคณิ ตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป
2) มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการศึ ก ษาค้นคว้า
วิ จั ย อั น เป็ นการสร้ า งสรรค์ ค วามก้ า วหน้ า ทาง
คณิ ตศาสตร์
3) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมทางการทําวิจยั และ
การเผยแพร่ ผลงานวิจยั

5.2 เพิ่มหลักเกณฑ์การคัดเลือกผูเ้ ข้าศึกษาโดยกําหนดให้ผเู้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลสอบภาษาอังกฤษ TU-GET
หรื อ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร)
5.3 ยังคงกําหนดโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสู ตรไว้เช่นเดียวกับหลักสู ตรฉบับเดิม แต่มีการปรับ
ลดวิชาเสริ มพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต) จาก 2 วิชา 6 หน่วยกิต เป็ น 1 วิชา 3 หน่วยกิต
รายละเอียดโครงสร้างหลักสู ตร มีดงั นี้
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
วิชาเสริ มพื้นฐาน
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
วิช าบังคับ
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
วิทยานิพนธ์
รวม
ไม่นอ้ ยกว่า

6

หน่วยกิต

12
15
12
39

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่ วยกิต

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ์ )
วิชาเสริ มพื้นฐาน
3 หน่วยกิต
(ไม่นบั หน่วยกิตรวม)
วิช าบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม ไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่ วยกิต
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5.4 การเปลี่ยนแปลงรายวิชา
หลักสู ตรฉบับเดิ ม พ.ศ. 2551 มีวิชาในหลักสู ตร จํานวน 38 วิชา ส่ วนหลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง พ.ศ.
2555 มีวชิ าในหลักสู ตร จํานวน 32 วิชา โดยมีการเปลี่ยนแปลงรายวิชาดังต่อไปนี้
5.4.1 ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา 10 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 617 ตรรกศาสตร์ วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย
MA 617 Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
การดําเนินการบนเซตวิภชั นัย ความสัมพันธ์บนเซตวิภชั
นัย การประมาณค่ า ฟั งก์ชันวิ ภ ั ชนัย ตรรกศาสตร์ วิภ ัช นัย
ทฤษฎีเซตวิภชั นัย พีชคณิ ตและการวิเคราะห์วิภชั นัย
ค. 621 พีชคณิตนามธรรม
MA 621 Abstract Algebra
กรุ ป การกระทําของกรุ ปบนเซต ทฤษฎีบทซี โลว์ ผลคูณ
กึ่งตรงของกรุ ป ริ ง ไอดีล ฟี ลด์ ริ งพหุ นาม การแยกตัว
ประกอบในอินทิกรัลโดเมน
ค. 622 พีชคณิตเชิงเส้ น
MA 622 Linear Algebra
ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิ งเส้น การทําให้ เมทริ กซ์อยู่
ในรู ปแบบทแยงมุมหลัก รู ปแบบบัญญัติจอร์ แดน ทฤษฎีบท
ซิ ลเวสเตอร์ ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม
ค. 656 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
MA 656 Mathematical Programming
แนวคิ ดพื้ นฐานของกําหนดการเชิ งเส้น วิธีซิมเพล็กซ์
ทฤษฎีควบคู่ คอมพลีเมนทารี ตีเชิ งเส้น การวิเคราะห์ความ
ไว กํา หนดการจํา นวนเต็ม กํา หนดการจํา นวนเต็มแบบ
ผสม ตัวอย่างปัญหากําหนดการไม่เชิงเส้น
ค. 667 สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
MA 667 Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย ข้อปั ญหาเริ่ มต้นสําหรับสมการ
เชิ งพาราโบลาและสมการเชิ งไฮเพอร์ โบลา ข้อปั ญหาค่ า
ขอบสํา หรั บสมการเชิ งวงรี ฟั งก์ชันของกรี น ข้อปั ญหา
สตูร์ม-ลียวู ลี

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 617ตรรกศาสตร์ วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย
MA 617 Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ทฤษฎี เซตวิภชั นัย ตรรกศาสตร์ วิภชั นัย ความสัมพันธ์
ระหว่า งทฤษฎี เ ซตวิ ภ ัชนัย ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ทฤษฎี
ความน่ าเชื่อถื อ และทฤษฎี ความเป็ นไปได้ ความสัมพันธ์
บนเซตวิภชั นัย
ค. 621 พีชคณิตนามธรรม
MA 621 Abstract Algebra
กรุ ป การกระทําของกรุ ปบนเซต ทฤษฎี บทซิ โลว์ ผล
คูณตรง ริ ง ไอดี ล ริ งพหุ นาม โดเมนการแยกตัวประกอบ
อย่างเดียว ฟี ลด์และการขยายฟี ลด์
ค. 622 พีชคณิตเชิงเส้ น
MA 622 Linear Algebra
ปริ ภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์เฉพาะ รู ปแบบ
ทแยงมุมหลัก ปริ ภูมิผลคูณภายใน ภาพฉายเชิ งตั้งฉากและ
ทฤษฎี บทเชิ งสเปกตรัม รู ปแบบเชิ งเส้นคู่ รู ปแบบบัญญัติ
จอร์แดน
ค. 656 กําหนดการเชิงคณิตศาสตร์
MA 656 Mathematical Programming
กํา หนดการเชิ ง เส้ น วิ ธี ซิ มเพล็ ก ซ์ ภาวะคู่ กั น การ
วิ เ คราะห์ ค วามไว กํา หนดการจํ านวนเต็ ม กํา หนดการ
จํานวนเต็มแบบผสม ปั ญหากําหนดการไม่เชิ งเส้น เทคนิ ค
เมต้า เฮียริ สติกเบื้องต้น
ค. 667 สมการเชิงอนุพนั ธ์ ย่อย
MA 667 Partial Differential Equations
การจําแนกชนิ ดของสมการเชิ งอนุพนั ธ์ย่อย สมการเชิ ง
ไฮเพอร์ โ บลา สมการเชิ ง พาราโบลา สมการเชิ ง วงรี
หลั กการค่ า สู ง สุ ด วิ ธีก ารแยกตัวแปร อนุ ก รมฟูเ รี ย ร์ ข้อ
ปัญหาค่าเริ่ มต้นและข้อปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชนั ของกรี น
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หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 668 การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
MA 668 Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิ งคณิ ต ศาสตร์ แ บบดี ส ครี ตและแบบต่ อเนื ่อง
ระบบพลวัต ไบเฟอร์ เ คชัน ระบบพลวัตไม่เชิ งเส้น เค
ออส แฟร็ ก ทัล ตั ว แบบไม่ เ ชิ ง เส้ น ในวิ ท ยาศาสตร์
ธรรมชาติ
ค. 676 คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
MA 676 Combinatorial Mathematics
วิ ธี เ รี ยงสั บ เปลี ่ย นและวิ ธี จัด หมู่ ฟั ง ก์ ชั น ก่ อ กํา เนิ ด
ความสัมพันธ์เวียนเกิด การเพิ่มเข้าและตัดออก ทฤษฎีการ
นับของโพลยา
ค. 677 ทฤษฎีกราฟ
MA 677 Graph Theory
แนวความคิ ดพื้นฐานของทฤษฎี กราฟ กราฟออยเลอร์
เลี ยน กราฟแฮมิลโทเนี ยน สภาพเชื่อมโยง ทรี วัฏจักร
กราฟเชิ งระนาบ การระบายสี ตั วอย่า งการประยุ กต์ใ ช้
กราฟในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ
ค. 679 ทฤษฎีการคํานวณ
MA 679 Theory of Computation
กลไกทัว ริ ง การตัด สิ น ใจได้ ทฤษฎี บ ทความไม่
บริ บูรณ์ของเกอเดล การคํานวณได้ ออโตมาตาจํากัด
ค. 800 วิทยานิพนธ์
MA 800 Thesis
งานวิ จั ย ภายใต้ ก ารดู แ ล และให้ ค ํ า ปรึ กษาของ
คณะกรรมการที ่ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยจะครอบคลุ ม
จริ ยธรรมในการทํางานวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 668 การสร้ างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
MA 668 Mathematical Modeling
ตัวแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ แบบดี สครี ตและแบบต่ อเนื่อง
ระบบพลวัต ไบเฟอร์ เ คชัน ระบบพลวัตไม่เชิ งเส้น เค
ออส แฟร็ ก ทัล ตั ว แบบไม่ เ ชิ ง เส้ น ในวิ ท ยาศาสตร์
ธรรมชาติ
ค. 676 คณิตศาสตร์ เชิงการจัด
MA 676 Combinatorial Mathematics
วิธีเรี ยงสับเปลี่ยนและวิธีจดั หมู่ หลักการเพิ่มเข้าและตัด
ออก ฟั ง ก์ชัน ก่ อ กํา เนิ ด ความสั ม พัน ธ์ เ วี ย นเกิ ด ความรู ้
เบื้ องต้นของการออกแบบเชิ ง การจัด ทฤษฎี การนับ ของ
โพลยา
ค. 677 ทฤษฎีกราฟ
MA 677 Graph Theory
แนวความคิ ด พื้ นฐานของทฤษฎี กราฟ วิ ถี วัฏ จักร ทรี
สภาพเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์ เลียน กราฟแฮมิลโทเนี ยน
กราฟเชิ งระนาบ การระบายสี การประยุกต์ใช้กราฟในการ
แก้ปัญหาด้านต่างๆ
ค. 679 ทฤษฎีการคํานวณ
MA 679 Theory of Computation
ออโตมาตาจํากัด ภาษาปรกติ ภาษาไม่พ่ ึงบริ บท เครื่ อง
ทัวร์ริง ฟังก์ชนั เวียนเกิด เซตการแจงนับเชิ งเวียนเกิด ปั ญหา
การตัดสิ นใจที่ไม่สามารถแก้ได้การวัดความซับซ้อน
ค. 800 วิทยานิพนธ์
MA 800 Thesis
งานวิ จั ย ทางคณิ ตศาสตร์ ภ ายใต้ ก ารดู แ ล และให้
คํา ปรึ ก ษาของคณะกรรมการที ่ปรึ ก ษาวิ ทยานิ พ นธ์ โดย
ครอบคลุ ม จริ ย ธรรมในการทํ างานวิ จัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจยั
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5.4.2 เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา 2 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 641 การวิเคราะห์ เชิงเส้ น
MA 641 Linear Analysis
ระบบจํานวนจริ งและระบบจํานวนเชิ งซ้อนเชิ งสัจพจน์
ปริ ภูมิอิงระยะทาง ปริ ภูมินอร์ ม ปริ ภูมิผลคูณภายใน ภาวะ
ต่อเนื่อง ลําดับและอนุ กรมในปริ ภูมินอร์ ม เซตกระชับและ
เซตเชื่ อ มโยง ภาวะต่ อ เนื่อ งเอกรู ปและการลู่เ ข้า ปริ ภู มิอิง
ระยะทางแบบบริ บรู ณ์ บทตั้งการหดตัวของบานาค อนุพนั ธ์
บนปริ ภู มิ น อร์ ม ทฤษฎี บ ทเทย์เ ลอร์ การหาอนุ พ ั นธ์ ข อง
ลําดับในปริ ภมู ินอร์ม ทฤษฎีบทฟังก์ชนั ผกผัน
ทฤษฎีบทฟังก์ชนั โดยปริ ยาย และทฤษฎีบทลําดับที่
ค. 786 ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์ ทว่ั ไป
MA 788 Special Topics in General Mathematics
หัวข้อทางด้านคณิ ตศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นที่น่าสนใจในขณะนั้น

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 641 การวิเคราะห์ เชิงจริง
MA 641 Real Analysis
ระบบจํานวนจริ งและระบบจํานวนเชิ งซ้อนเชิ งสัจพจน์
ลําดับจริ งและเชิ งซ้อน อนุ กรมจริ งและเชิ งซ้อน ปริ พนั ธ์
แบบรี มนั น์ ปริ ภูมิอิงระยะทาง ปริ ภูมินอร์ ม ปริ ภูมิผลคูณ
ภายใน ภาวะต่อเนื่อง ลําดับและอนุกรมในปริ ภูมินอร์ ม เซต
กระชับและเซตเชื่อมโยง ภาวะต่อเนื่องเอกรู ปและการลู่เข้า
ปริ ภมู ิอิงระยะทางแบบบริ บรู ณ์ บทตั้งการหดตัวของบานาค

ค. 786 ปัญหาพิเศษทางด้ านคณิตศาสตร์
MA 788 Special Topics in Mathematics
หัวข้อทางด้านคณิ ตศาสตร์ซ่ ึ งเป็ นที่น่าสนใจ

5.4.3 เปลี่ยนชื่อรายวิชา 1 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 791 สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 1
ค. 791 สั มมนา 1
MA 791 Seminar in Mathematics 1
MA 791 Seminar 1
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู ้ จากงานวิจยั ในแขนง
สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับความรู ้จากงานวิจยั ในแขนง
ต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
ต่างๆ ทางคณิ ตศาสตร์

5.4.4 เปลี่ยนชื่อรายวิชาและเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนโดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับอนุมตั ิจาก
ผูบ้ รรยาย” 1 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค.792 สั มมนาทางคณิตศาสตร์ 2
MA 792 Seminar in Mathematics 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึ กษา ค. 791 หรื อได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ รรยาย
สั ม มนาในหั ว ข้ อ ที ่เ กี ่ย วกั บ ความรู ้ ห รื อเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ที ่น่ า สนใจทางคณิ ตศาสตร์ และสาขาวิ ช าที ่
เกี่ยวข้อง

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค.792 สั มมนา 2
MA 792 Seminar 2
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 791
สั ม มนาในหั ว ข้อ ที ่เ กี ่ย วกั บ ความรู ้ ห รื อเทคโนโลยี
สมัย ใหม่ ที ่น่ า สนใจทางคณิ ตศาสตร์ และสาขาวิ ช าที ่
เกี่ยวข้อง
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5.4.5 ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชาและเพิม่ วิชาบังคับก่อน 2 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 627 พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
MA 627 Applied Matrix Algebra
ระบบสมการเชิ งเส้น ปั ญหาการประมาณกําลังสองน้อย
สุ ด ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ การแยกแบบแอลยู การแยก
แบบคิ ว อา การแยกค่ า เอกฐาน ตัวผกผันทัว่ ไป เมทริ กซ์
สมมาตรเออมิ เ ชี ย นเมทริ กซ์ บ วกแน่ น อน ทฤษฎี บ ท
สเปกตรัม
ค. 657 ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
MA 657 Combinatorial Optimization
ขั้นตอนวิธีที่มีประสิ ทธิ ภาพในการแก้ปัญหากําหนดการ
จํานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีแม่นตรงและขั้นตอนวิธีที่ประมาณ
ขั้นตอนวิธีสาํ หรับแก้ปัญหาเอ็นพีคอมพลีต กําหนดการเชิ ง
เส้น กําหนดการคอนเวกซ์ กําหนดการไม่เชิงเส้น

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 627 พีชคณิตเมทริกซ์ เชิงประยุกต์
MA 627 Applied Matrix Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
ระบบสมการเชิ งเส้น พี ช คณิ ต เมทริ กซ์ การแยกแบบ
แอลยู ปั ญหาการประมาณกําลังสองน้อยสุ ด นอร์ ม ผลคูณ
ภายใน การตั้งฉาก การแยกแบบคิวอาร์ การแยกค่าเอกฐาน
ค่ า เฉพาะ เวกเตอร์ เ ฉพาะ เมทริ กซ์ ป กติ เมทริ กซ์ บ วก
แน่นอน ทฤษฎีบทสเปกตรัม
ค. 657 ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
MA 657 Combinatorial Optimization
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 656
ขั้น ตอนวิ ธี ก ารหาคํ าตอบของกํา หนดการจํ านวนเต็ ม
วิธีบรานจ์แอนด์บาวด์ วิธีคทั ติ้งเพลน และขั้นตอนวิธีการ
หาคํ าตอบที ่มีป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ง ขั้น ตอนวิ ธีแ ม่ น ตรงและ
ขั้น ตอนวิ ธีที่ป ระมาณ ปั ญ หาการขนส่ ง ปั ญ หาข่ า ยงาน
กําหนดการพลศาสตร์

5.4.6 เปลี่ยนชื่อรายวิชา ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา ยกเลิกวิชาเทียบเท่า และเปลี่ยนแปลงวิชา
บังคับก่อนโดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย” 1 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 647 การวิเคราะห์ เชิงจริง
MA 647 Real Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึ กษา ค. 641หรื อได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ รรยาย
รายวิชานี้ เที ยบเท่ากับรายวิชา ส. 811 ของหลักสู ตรปรัชญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาสถิติ
พี ช คณิ ตและพี ช คณิ ตซิ กมา เมเชอร์ บ วก เลอเบส์ ก
อินทิ กรัล ทฤษฎีบทของเบปโปเลวี ผลคูณเมเชอร์ ทฤษฎี บท
ของฟูบินีและโทเนลลิ ทฤษฎี บทของรี สซ์ ฟั งก์ชนั ของการ
แปรผันแบบมี ขอบเขต ฟั งก์ชนั ต่ อเนื่ องสัมบูรณ์ ทฤษฎี บท
พื้ นฐานของแคลคู ล ัส ทฤษฎี บทของราดอน-นิ โคดิ ม การ
อิ นทิ เ กรตฟั งก์ ชันค่ าเวกเตอร์ การอิ นทิ เกรตของฟั งก์ ชั น

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 647 ทฤษฎีเมเชอร์
MA 647 Measure Theory
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 641

พีชคณิ ต พีชคณิ ตซิ กมา เมเชอร์ เมเชอร์ เลอเบกปริ ภูมิเม
เชอร์ ฟั งก์ชนั หาเมเชอร์ ได้ การหาปริ พนั ธ์ การลู่เข้าในเม
เชอร์ เมเชอร์ผลคูณทฤษฎีบทของฟูบินิ เมเชอร์ เครื่ องหมาย
และเมเชอร์ เชิ งซ้อน ทฤษฎี บทของราดอน-นิ โคดี ม ปริ ภูมิ
Lp
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เชิงซ้อน

5.4.7 ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนโดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับอนุมตั ิ
จากผูบ้ รรยาย” และเปลี่ยนวิชาบังคับก่อน 1 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 726 พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
MA 726 Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึ กษา ค. 627 หรื อได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ รรยาย
เมทริ กซ์ นอร์ ม การแยกค่ า เอกฐาน การแยกตัวประกอบ
แบบคิวอา วิธีการกําลังสองน้อยสุ ด เงื่อนไขและเสถียรภาพ
การกําจัดแบบเกาส์เซี ยน ค่าลักษณะเฉพาะ

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 726 พีชคณิตเชิงเส้ นเชิงตัวเลข
MA 726 Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
เมทริ กซ์นอร์ม การแยกค่าเอกฐานการแยกตัวประกอบ
แบบคิ ว อาร์ วิ ธี ก ารกํา ลัง สองน้ อ ยสุ ด เงื ่อ นไขและ
เสถียรภาพ การกําจัดแบบเกาส์ ปัญหาค่าเฉพาะ

5.4.8 เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา และเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนโดย
ยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย” 1 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 776 การคณนาควอนตัม
MA 776 Quantum Computation
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาค. 62หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
กลศาสตร์ ค วอนตัมเบื้ อ งต้น อสมการของเบลล์ สถานะ
พัวพัน ขั้นตอนวิธีควอนตัม ควอนตัมคอมพิ วเตอร์ และการ
คํานวณควอนตัม

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 776 การคํานวณเชิงควอนตัม
MA 776 Quantum Computation
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
กลศาสตร์ ควอนตัมเบื้องต้น อสมการของเบลล์ความ
พัว พัน ของ ไอน์ ส ไตน์ -โพโดลสกี -โรเซนทบทวน
สารสนเทศและการคํา นวณ การคํานวณเชิ งควอนตัม
วงจรควอนตัม ขั้นตอนวิธีควอนตัม วิทยาการสารสนเทศ
เชิงควอนตัมและเอนโทรปี ควอนตัมเบื้องต้น

5.4.9 ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชาและเปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อนโดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย” 8 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 626 พีชคณิตขั้นสู ง
MA 626 Advanced Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษาค. 621 และค. 622หรื อได้รับอนุมตั ิ
จากผูบ้ รรยาย
ทฤษฎี บทของ ครู ล-ชมิดต์ กรุ ปนิ รพลและโซลเวเบิ ลกรุ ป
อนุ กรมของกรุ ป กรุ ปจํากัด ทฤษฎี บทของจอร์ แดน-เฮิ ลแดร์
มอดู ล มอดูลคู่ ผลคูณ ของเทนเซอร์ แ ละผลคูณ ภายนอกของ

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 626 พีชคณิตขั้นสู ง
MA 626 Advanced Algebra
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 621 และ ค. 622
ทฤษฎี บทของครู ล-ชมิดต์ กรุ ปนิ รพลและโซลเวเบิ ล
กรุ ป กรุ ปเสรี กรุ ปจํา กัด ทฤษฎี บทของจอร์ แดน-โฮล
เดอร์ ทฤษฏีกาลัว มอดูล มอดูลคู่กนั พีชคณิ ต ผลคูณเทน
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มอดูล

เซอร์และภายนอก แคทีกอรี
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 636 ทอพอโลยี
ค. 636 ทอพอโลยี
MA 636 Topology
MA 636 Topology
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึ กษา ค. 641หรื อได้รับอนุ มตั ิ จาก วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 641
ผูบ้ รรยาย
ปริ ภู มิ เ ชิ ง ทอพอโลยี ภาวะต่ อ เนื ่อ ง ทอพอโลยี อ่ อ น
ปริ ภูมิเชิ งทอพอโลยี ภาวะต่ อเนื่อง ทอพอโลยีอ่อ น
สัจพจน์การนั บ สัจพจน์การแยกกันได้ เซตเชื ่อมโยง เซต สั จ พจน์ ก ารนั บ ได้ สั จ พจน์ ก ารแยกกั น ได้ ปริ ภู มิ
กระชับ ปริ ภูมิกระชับ บทตั้งอูรีซอน ทฤษฎีบทของทิทเซ การ เชื่อมโยง ปริ ภูมิกระชับ บทตั้งอูรีซอน ทฤษฎีบทของทิท
แบ่งกั้นของยูนิต้ ี คอมแพคทิ ฟิเคชัน ปริ ภูมิอิงระยะทางแบบ เซ การแบ่ ง กั้น ของยูนิ ต้ ี คอมแพคทิ ฟิ เคชัน ปริ ภู มิ อิ ง
บริ บู รณ์ ทฤษฎี บทแบร์ คาทิ กอรี ทฤษฎี บทอัสโกลี ทฤษฎี ระยะทางแบบบริ บูร ณ์ ทฤษฎี บทแบร์ ค าทิ กอรี ทฤษฎี
บทสโตนไวแยร์สทราสส์
บทอัสโกลี-อาร์เชลา ทฤษฎีบทสโตน-ไวแยร์สทราสส์
ค. 646 การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
ค. 646 การวิเคราะห์ เชิงประยุกต์
MA 646 Applied Analysis
MA 646 Applied Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641หรื อได้รับอนุมตั ิ วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
จากผูบ้ รรยาย
การวิ เ คราะห์ ฟู เ รี ย ร์ ฟั ง ก์ชัน พิ เ ศษ การแปลงอิ น ทิ ก รั ล
การวิเคราะห์ฟูเรี ยร์ ฟั งก์ชนั พิเศษ การแปลงปริ พนั ธ์
ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชนั ของกรี น สมการอินทิกรัล
ข้อปัญหาค่าขอบ การแจกแจงไดแรค-เดลตา ฟังก์ชนั ของ
กรี น สมการปริ พนั ธ์
ค. 648 การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ ชัน
ค. 648 การวิเคราะห์ เชิงฟังก์ ชัน
MA 648 Functional Analysis
MA 648 Functional Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622และ ค. 641 หรื อได้รับอนุมตั ิ วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
จากผูบ้ รรยาย
บทตั้งของซอห์น ปริ ภูมิบานาค ปริ ภูมิฮิลแบร์ ต ทฤษฎีบท
บทตั้งของซอห์น ปริ ภูมิบานาค ปริ ภูมิฮิลเบิร์ต
ของฮาห์น-บานาค ทฤษฎีการส่ งแบบเปิ ด ทฤษฎีบทกราฟปิ ด ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบทการส่ งแบบเปิ ด
ทฤษฎี บทของบานาค-สไตน์เฮาส์ ปริ ภูมิคู่กนั ตัวดําเนิ นการ ทฤษฎีบทกราฟปิ ด ทฤษฎีบทบานาค-สไตน์เฮาส์ ปริ ภูมิ
เชิงเส้นมีขอบเขตบนปริ ภมู ิฮิลแบร์ต ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม
คู่กนั ตัวดําเนินการเชิงเส้นที่มีขอบเขตบนปริ ภูมิฮิลเบิร์ต
ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม
ค. 649 การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
ค. 649 การวิเคราะห์ หลายตัวแปร
MA 649 Multivariable Analysis
MA 649 Multivariable Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึ กษา ค. 622 และ ค. 641หรื อได้รับ วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 641
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
ฟั งก์ชันเชิ งเส้นหลายตัวแปร ผลคูณเทนเซอร์ ของปริ ภูมิ
ฟั ง ก์ชันเชิ ง เส้ นหลายตัวแปร ผลคู ณ เทนเซอร์ ข อง
ผลคู ณ ภายนอกของปริ ภู มิเ วกเตอร์ พี ช คณิ ต ของเทนเซอร์ ปริ ภูมิ ผลคูณภายนอกของปริ ภูมิเวกเตอร์ พีชคณิ ตของ
พีชคณิ ตแบบกราสส์-มันน์ ภาวะคู่กนั สําหรับปริ ภูมิเวกเตอร์ เทนเซอร์ พีชคณิ ตแบบกราสส์-มันน์ ปริ ภูมิคู่กนั การหด
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การหดตัวของเทนเซอร์ เวกเตอร์ฟีลด์และเทนเซอร์ฟีลด์ใน
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ปริ ภูมิยุค ลิ ด รู ปแบบเชิ งอนุ พ นั ธ์ ค่ า เชิ งอนุ พ นั ธ์ ภายนอกใน
ปริ ภูมิยุคลิ ด การวิเคราะห์เวกเตอร์ และเทนเซอร์ อิ นทิ กรั ลรี
มันน์บนปริ ภูมินอร์ มมิติจาํ กัด ทฤษฎี บทพื้นฐานของแคลคูลสั
รู ปแบบอินทิกรัลเชิงอนุพนั ธ์ ทฤษฎีบทสโตกส์
ค. 678 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
MA 678 Numerical Analysis
วิชาบังคับก่อน:เคยศึกษาค.622หรื อได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย
การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การคํานวณเชิ งตัวเลข
ของค่ า เจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจงของเมตริ กซ์ ผลเฉลยเชิ ง
ตัวเลขของสมการไม่เชิ งเส้นและระบบสมการไม่เชิ งเส้น การ
อิ นทิ เ กรตเชิ งตัวเลขของอิ นทิ กรั ลหลายชั้น การคํา นวณเชิ ง
ตัวเลขสําหรับสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ย่อย วิธีผลต่างจํากัดและวิธี
สมาชิกจํากัด
ค. 746 การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
MA 746 Complex Analysis
วิช าบังคับก่ อ น : เคยศึ กษา ค. 649 หรื อ ได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ รรยาย
ฟั ง ก์ ชั น โฮโลมอร์ ฟิ ก อนุ ก รมกํา ลัง อนุ ก รมโลรองต์
อินทิกรัลเชิงเส้นในระนาบเชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคชี เรซิ ดิว
ฟังก์ชนั ทัว่ การส่ งคงแบบ ฟั งก์ชนั หลายค่า บรานช์ พื้นผิวรี
มันน์ ความต่อเนื่องวิเคราะห์
ค.778 ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
MA 778 Finite Element Methods
วิชาบังคับก่อน : เคยศึ กษา ค. 678 หรื อได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ รรยาย
ปั ญหาที ่มีค่าขอบ วิธีการผลต่ างจํากัด วิธีการสมาชิ กจํากัด
คํ าตอบของปั ญ หาแบบจํา ลองโดยใช้วิ ธี ก ารสมาชิ ก จํา กัด
คําตอบของปั ญหาแบบเชิ งวงรี โดยใช้วิธีการสมาชิ กจํากัด การ
คํานวณวิธีสมาชิ กจํากัด 2 มิติ ปั ญหาที่ข้ ึ นอยู่กบั เวลา คําตอบ
ของระบบเมทริ กซ์มากเลขศูนย์ของสมการเชิงเส้น

ตัวของเทนเซอร์ สนามเวกเตอร์และสนามเทนเซอร์ใน
หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ปริ ภูมิยคุ ลิด รู ปแบบเชิ งอนุพนั ธ์ ค่าเชิ งอนุพนั ธ์ภายนอก
ในปริ ภู มิ ยุ ค ลิ ด การวิ เ คราะห์ เ วกเตอร์ แ ละเทนเซอร์
ปริ พนั ธ์รีมนั น์ ทฤษฎีบทพื้นฐานของแคลคูลสั รู ปแบบ
ปริ พนั ธ์เชิงอนุพนั ธ์ ทฤษฎีบทของกรี นเกาส์และสโตกส์
ค. 678 การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข
MA 678 Numerical Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622
การวิ เคราะห์ ค่ า ความคลาดเคลื ่อน การคํา นวณเชิ ง
ตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์ เฉพาะของเมทริ กซ์ ผล
เฉลยเชิ ง ตัว เลขของระบบสมการไม่ เ ชิ ง เส้ น การหา
ปริ พ นั ธ์ เ ชิ งตัวเลขของปริ พ นั ธ์หลายชั้น ผลเฉลยเชิ ง
ตัวเลขสําหรั บสมการเชิ งอนุ พนั ธ์ย่อย วิธีผลต่ างอันตะ
และวิธีสมาชิกจํากัด
ค. 746 การวิเคราะห์ เชิงซ้ อน
MA 746 Complex Analysis
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 649
ฟั งก์ชันโฮโลมอร์ ฟิก อนุ กรมกําลัง อนุ กรมโลรองต์
ปริ พนั ธ์เชิ งเส้นในระนาบเชิ งซ้อน ทฤษฎี บทโคชี ส่ วน
ตกค้า ง ฟั ง ก์ ชั น ทั่ว การส่ ง คงแบบ ฟั ง ก์ ชั น หลายค่ า
บรานช์ ผิวรี มนั น์
ค.778 ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
MA 778 Finite Element Methods
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 678
ข้อปั ญหาค่าขอบ วิธีการผลต่างอันตะ วิธีการสมาชิ ก
จํา กัด ผลเฉลยของปั ญ หาแบบจํา ลองโดยใช้วิ ธี ก าร
สมาชิ ก จํ ากัด ผลเฉลยของปั ญ หาแบบเชิ ง วงรี โ ดยใช้
วิธีการสมาชิ กจํากัด การคํานวณวิธีสมาชิ กจํากัด 2 มิ ติ
ปั ญหาที่ข้ ึ นอยู่กบั เวลา ผลเฉลยของระบบเมทริ กซ์มาก
เลขศูนย์ของสมการเชิงเส้น
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5.4.10 ยกเลิกวิชาบังคับก่อน 1 วิชา คือ
หลักสู ตรฉบับเดิม (พ.ศ. 2551)
ค. 628 พีชคณิตของตัวดําเนินการ
MA 628 Operator Algebra
วิชาบังคับก่ อน : เคยศึ กษา ค. 648 หรื อได้รับอนุ มตั ิ จาก
ผูบ้ รรยาย
พีชคณิ ตของนอร์ ม พีชคณิ ตของบานาค พีชคณิ ตของ C *
พีชคณิ ตของวอนนอยมันน์ ทฤษฎีของเกลแฟน ตัวแทนแบบ
เกลฟาน-ไนมาค-ซี กลั ทฤษฎี บทของเกลฟาน-ไนมาค-ซี กัล
ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค

หลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง (พ.ศ. 2555)
ค. 628 พีชคณิตของตัวดําเนินการ
MA 628 Operator Algebra

พีชคณิ ตของนอร์ ม พีชคณิ ตของบานาค พีชคณิ ตของ
C * พี ช คณิ ต ของวอนนอยมัน น์ ทฤษฎี ข องเกลฟาน
ตัวแทนแบบเกลฟาน-ไนมาค-ซี กลั ป์ ทฤษฎี บทของเก
ลฟาน-ไนมาค-ซี กลั ทฤษฎีบทของเกลฟาน-ไนมาค

5.4.11 เปิ ดรายวิชาเพิ่ม 3 วิชา คือ
ค. 500
MA 500

หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
Principle of Mathematics
วิธีการพิสู จน์ ปริ ภูมิเวกเตอร์ ระบบจํานวนจริ ง ฟังก์ชนั ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชนั

ค. 637
ทอพอโลยีเชิ งพีชคณิต
3(3-0-9)
MA 637
Algebraic Topology
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 636
ฮอมอโทปี กรุ ปหลักมูล ปริ ภมู ิปก ทฤษฎีบทของแวนแคมเพน ฮอมอโลยีและโคฮอมอโลยี
ค. 687
ฟิ สิ กส์ เชิ งคํานวณ
3(3-0-9)
MA 687
Computational Physics
วิชาบังคับก่อน : เคยศึกษา ค. 622 และ ค. 678
ขั้นตอนวิธีและภาษาทางคอมพิวเตอร์ การปรับเส้นโค้งและการประมาณค่าในช่วง ตัว
สร้างเลขสุ่ ม วิธีมอนติคาร์ โล การเดินแบบสุ่ ม ขั้นตอนวิธีของแวงลันเดาว์ การประยุกต์ในฟิ สิ กส์เชิ งสถิติ
อุณหพลศาสตร์ และการเปลี่ยนเฟสของแบบจําลองไอซิ่ง
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5.4.12 ปิ ดรายวิชา 9 วิชา คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ค. 501
ค. 502
ค. 638
ค. 669
ค. 686
ค. 756
ค. 766
ค. 767
ค. 777

พีชคณิ ต
การวิเคราะห์เบื้องต้น
เรขาคณิ ตเชิงอนุพนั ธ์
ทฤษฎีของความน่าจะเป็ น
วิธีทางคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับฟิ สิ กส์
ปั ญหาพิเศษทางด้านการวิจยั ดําเนินงาน
ปั ญหาพิเศษทางด้านตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
กระบวนการสโทแคสติก
คณิ ตศาสตร์ เชิงคอมพิวเตอร์

3
3
3
3
3
3
3
3
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

6. โครงสร้างหลักสู ตรภายหลังการปรับปรุ งแก้ไข เมื่อเปรี ยบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิ การ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
แผน ก แบบ ก 2
1. ศึกษารายวิชา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
2. วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่ วยกิตรวม

เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ

โครงสร้ างเดิม

โครงสร้ างใหม่

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต

27 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต

27 หน่ วยกิต
12 หน่วยกิต
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 39 หน่ วยกิต

ไม่ น้อยกว่ า 12 หน่ วยกิต
ไม่ น้อยกว่ า 36 หน่ วยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้ างและองค์ ประกอบของหลักสู ตร ฉบับ พ.ศ. 2551 กับ ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสู ตร พ.ศ. 2551
หลักสู ตร พ.ศ. 2555

1.ชื่อหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
Master of Science Program in Mathematics
2.ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์)
Master of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ : วท.ม. (คณิ ตศาสตร์)
M.Sc. (Mathematics)
3.หน่ วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์ ท้ งั เชิงทฤษฎีและ
การประยุกต์เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญอันจะเกื้อหนุนให้เกิ ดการ
พัฒ นาในสาขาวิ ช าอื ่น ๆทั้ง ในทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี รวมทั้งทางด้านเศรษฐกิ จของประเทศชาติ การ
ขยายองค์ความรู ้ ดา้ นคณิ ตศาสตร์ ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้ง
เน้นการแสวงหาองค์ความรู ้ ใหม่ ที่ครอบคลุมการค้นคว้า
วิเคราะห์และการวิจยั ในเชิ งประยุกต์ อันจะเป็ นประโยชน์
อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาทุกๆด้านในปั จจุบนั
ภาควิช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ คณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ได้ด ํ าเนิ น การเรี ย นการสอนและผลิ ต บัณฑิ ต
ทางด้านคณิ ตศาสตร์เป็ นเวลานานพอสมควร ได้ตระหนักถึง
ความต้องการและความจําเป็ นในการที่จะขยายโอกาสให้กบั
ผูท้ ่ี มี ค วามสนใจมุ่ ง เน้น การพั ฒนาความรู ้ ค วามสามารถ
ทางด้ านคณิ ต ศาสตร์ ในระดั บมหาบัณฑิ ต ให้อ ยู่ใ นระดับ
มาตรฐานสากล จึงได้จดั ให้มีการศึกษาระดับบัณฑิตนี้ ข้ ึนมา
โดยมีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
4.1 เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ
และมีศกั ยภาพที่จะศึกษาคณิ ตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป
4.2 เพื ่อ ผลิ ต มหาบัณ ฑิ ต ที ่มี ค วามรู ้ ค วามสามารถใน
การศึ กษาค้นคว้าวิจยั อันเป็ นการสร้างสรรค์ความก้าวหน้า
ทางคณิ ตศาสตร์
4.3 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีจริ ยธรรมทางการทําการวิจยั และ

1.ชื่อหลักสู ตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
Master of Science Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์)
Master of Science (Mathematics)
ชื่อย่อ : วท.ม. (คณิ ตศาสตร์)
M.Sc. (Mathematics)
3.หน่ วยงานรับผิดชอบ
ภาควิชาคณิ ต ศาสตร์ และสถิ ติ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4.ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
4.1 ปรัชญา
ความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้านคณิ ตศาสตร์ท้ งั เชิงทฤษฎี
และการประยุกต์เป็ นพื้นฐานที่สาํ คัญอันจะเกื้อหนุนให้เกิ ด
การพัฒ นาในสาขาวิช าอื ่น ๆ ทั้ง ในด้า นวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิ จ ของประเทศชาติ การขยายองค์
ความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการเน้น
การแสวงหาองค์ ค วามรู ้ ใ หม่ ที ่ค รอบคลุ ม การค้น คว้า
วิเคราะห์และการวิจยั ในเชิงประยุกต์ จะเป็ นประโยชน์อย่าง
ยิง่ ต่อการพัฒนาทุกๆ ด้าน
4.2 ความสําคัญ
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความต้องการและความจําเป็ นใน
การที ่จ ะขยายโอกาสให้ กับ ผู ้ที่มี ค วามสนใจมุ่ ง เน้น การ
พัฒนาความรู ้ ความสามารถทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในระดับ
มหาบัณฑิตให้อยูใ่ นระดับมาตรฐานสากล
4.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพื ่อ ให้ ม หาบั ณ ฑิ ต ที ่สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในหลัก สู ต รมี
ลักษณะดังนี้
1) มี ความรู ้ความสามารถทางวิชาการและมี ศกั ยภาพที่จ ะ
ศึกษาคณิ ตศาสตร์ในระดับสูงขึ้นไป
2) มีความรู ้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าวิจยั อันเป็ นการ
สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางคณิ ตศาสตร์
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การเผยแพร่ ผลงานวิจยั

3) มีคุณธรรมและจริ ยธรรมทางการทําวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั

5. คุณสมบัตผิ ู้ผู้มสี ิทธิสมัครเข้ าศึกษา
ผูม้ ีสิทธิสมัครเข้าศึกษาต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
5.1.เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขา
ใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้
5.1.1 คณิ ตศาสตร์
5.1.2 คณิ ตศาสตร์ประยุกต์
5.1.3 สถิติ
5.1.4 คอมพิวเตอร์
5.1.5 ฟิ สิ กส์
5.1.6 ฟิ สิ กส์อิเล็กทรอนิกส์
5.1.7 วิศวกรรมศาสตร์
5.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่าํ กว่า 2.5 และ
ศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ไม่นอ้ ย
กว่า 15 หน่วยกิต
5.3 เป็ นผูม้ ี คุณสมบัติตามข้อ 8 แห่ งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึ กษาระดับบัณฑิตศึ กษา พ.ศ.
2541 พร้อมด้วยฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
สําหรับผูท้ ่ีขาดคุณสมบัติขอ้ 5.1 หรื อ 5.2 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
6. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
เป็ นไปตามระเบี ยบวิธีการคัดเลื อกบุคคลเพือ่ เข้าศึ กษาใน
ระดับบัณฑิตศึ กษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และของ
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยสอบข้อเขี ยนและ/
หรื อ สอบสัม ภาษณ์ ซ่ ึ งจะประกาศให้ท ราบเป็ นคราวๆไป
โดยกําหนดวิชาเฉพาะสําหรับการสอบด้วย

5. คุณสมบัตผิ ้ผู ้มู สี ิทธิสมัครเข้ าศึกษา
คุ ณ สมบัติ ข องผู ้ เข้า ศึ ก ษาต้อ งเป็ นไปตามข้อ บัง คับ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ข้อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผูส้ าํ เร็ จการศึกษาไม่ต่าํ กว่าระดับปริ ญญาตรี ในสาขา
ใดสาขาหนึ่งดังต่อไปนี้

หลักสู ตร พ.ศ. 2551

หลักสู ตร พ.ศ. 2555

คณิ ตศาสตร์
1.2) คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
1.3) สถิติ
1.4) คอมพิวเตอร์
1.5) ฟิ สิ กส์
1.6) ฟิ สิ กส์อิเล็กทรอนิ กส์
1.7) วิศวกรรมศาสตร์
2) ได้ค่าระดับเฉลี่ยในระดับปริ ญญาตรี ไม่ต่ าํ กว่า 2.5 และ
ศึกษาวิชาคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
3) สําหรับผูท้ ่ีขาดคุณสมบัติขอ้ 1 หรื อ 2 ให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
1.1)

6. การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผู ้เ ข้า ศึ ก ษาต้อ งผ่ า นการสอบข้อ เขี ย นและการสอบ
สัมภาษณ์
2) ผูเ้ ข้าศึกษาต้องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรื อ
TOEFL หรื อ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิ น 2 ปี นับ ถึ งวัน
สมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็ นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้า
ศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. ระบบการศึกษา
7.1 เป็ นการศึกษาภาคกลางวันในระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษา และ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา 16 สัปดาห์ และอาจเปิ ด
ภาคฤดูร้อนได้โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่
ให้เพิ่มชัว่ โมงศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ

7. ระบบการศึกษา
7.1 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ง
ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ 1 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจเปิ ดภาคฤดู
ร้อนได้โดยใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ให้เพิ่ม
ชัว่ โมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ
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หลักสู ตร พ.ศ. 2551

หลักสู ตร พ.ศ. 2555

7.2 หลักสูตรการศึกษานี้เป็ นแบบแผน ก.(ก2)
7.2.1 เน้นการศึกษารายวิชาและการวิจยั โดยการทํา
วิทยานิ พนธ์ จํานวนหน่ วยกิ ตตลอดการศึ กษาไม่น้อยกว่า
39 หน่วยกิต โดยการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
การจดทะเบียนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า 27
หน่วยกิต

7.2 หลักสูตรการศึกษานี้เป็ นแบบแผน ก.(ก2)
7.2.1 เน้น การศึ ก ษารายวิช าและการวิจัย โดยการทํา
วิทยานิพนธ์ จํานวนหน่วยกิตตลอดการศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 39
หน่วยกิต โดยการเรี ยนการสอนประกอบด้วย
การจดทะเบียนรายวิชาไม่นอ้ ยกว่า
27 หน่วยกิต
การทําวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต

การทําวิทยานิพนธ์

12

หน่วยกิต

การสอบวิทยานิพนธ์
7.2.2 นักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้การ
แนะนําและควบคุมของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ หรื อ
คณะอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ ที่คณะวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแต่งตั้ง โดยนักศึ กษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก จํ า นวน 1 คน ที ่เ ป็ นอาจารย์ป ระจํ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อมีตาํ แหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ส่ วนอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม(ถ้ามี )
อาจเป็ นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ
เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ ากภายนอกก็ ไ ด้ แต่ ต ้ องมี คุ ณ วุฒิ ห รื อ
ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการเช่ น เดี ย ว กั บ อาจารย์ ที ่ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักหรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็ นบุคลากรที่
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง หากผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า พ . ศ . 2 5 4 1 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวิท ยานิ พนธ์ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่งตั้งกรรมการสอบซึ่ งจะ
ประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
ดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู ้
ดํารงตําแหน่ งทางวิชาการไม่ต่ าํ กว่ารองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้น หรื อ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและจะต้องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพื่อรับปริ ญญา อนึ่ งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลัก

การสอบวิทยานิพนธ์
7.2.2 นักศึกษาจะต้องทําวิทยานิ พนธ์ ภายใต้การแนะนํา
และควบคุ ม ของอาจารย์ ที่ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ หรื อ คณะ
อาจารย์ที ่ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ที ่ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแต่งตั้ง โดยนักศึ กษาจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลัก จํ า นวน 1 คน ที ่เ ป็ นอาจารย์ป ระจํ า
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีคุณวุฒิการศึ กษาระดับปริ ญญา
เอกหรื อเทียบเท่า หรื อมีตาํ แหน่งทางวิชาการไม่ต่าํ กว่ารอง
ศาสตราจารย์ ส่ วนอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม(ถ้ามี )
อาจเป็ นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรื อ
เป็ นผูท้ รงคุ ณ วุฒิ จ ากภายนอกก็ ไ ด้ แต่ ต ้อ งมี คุ ณ วุฒิ ห รื อ
ตํา แหน่ ง ทางวิ ช าการเช่ น เดี ย ว กั บ อาจารย์ ที ่ป รึ กษา
วิทยานิพนธ์หลักหรื อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะที่เป็ นบุคลากรที่
มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง หากผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหลักสูตรและบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7.2.3 ในการสอบวิทยานิพนธ์ ให้เป็ นไปตามข้อบังคับ
ของมหาวิ ท ยาลัย ธรรมศาสตร์ ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า พ . ศ . 2 5 4 1 แ ล ะ ร ะ เ บี ย บ
มหาวิ ท ยาลั ยธรรมศาสตร์ ว่า ด้ว ยวิท ยานิ พ นธ์ โดยคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจะแต่งตั้งกรรมการสอบซึ่ งจะ
ประกอบด้วยอาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัย อาจารย์ประจําและผูท้ รงคุณวุฒิจากภายนอก
ดังกล่าว ต้องมีคุณวุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นผู ้
ดํา รงตํา แหน่ ง ทางวิช าการไม่ต่ าํ กว่า รองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิช านั้น หรื อสาขาวิชาที ่สัม พันธ์ กัน และจะต้ องมี
ประสบการณ์ในการทําวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ งของการศึกษา
เพือ่ รับปริ ญญา อนึ่งอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ร่วม อาจเป็ นกรรมการสอบ
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และต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
7.3 การทําวิทยานิพนธ์
7.3.1 การจดทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ นั ก ศึ ก ษาจะจด
ทะเบี ยนวิทยานิ พนธ์ได้ก็ต่อเมื่อศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ภาคการศึ กษาปกติและมี หน่ วยกิ ตในวิชาบังคับ 10 หน่ วย
กิ ต และวิชาเลือกไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิ ต โดยได้ค่าระดับ
เฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00
7 .3.2 การสอ บวิ ท ยา นิ พนธ์ นั ก ศึ กษ าจะสอ บ
วิทยานิ พนธ์ได้ก็ต่อเมื่อสอบหรื อศึ กษาภาษาต่างประเทศ
ผ่านได้ระดับ P แล้ว
7.4 การสอบภาษาต่างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการ สอบภาษาต่างประเทศ
สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
7.5 การเรี ยนวิชาเสริ มพื้นฐาน
เนื ่อ งจากนัก ศึ ก ษาที ่จ ะเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนี้ อาจมี พ้ื น
ความรู ้ต่างกัน คณะกรรมการประจําหลักสู ตรอาจพิจารณา
ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาเสริ มพื้นฐาน โดยไม่นบั หน่วยกิต และ
นัก ศึ ก ษาจะต้ องสอบผ่ า นให้ ไ ด้ร ะดับ P ในรายวิ ช าที่
กําหนดให้เรี ยน
8. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตรไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ
9. การสําเร็จการศึกษา
9.1 ได้ศึ ก ษาลั กษณะวิช าต่ า งๆ ครบตามหลั กสู ต รและมี
หน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่ วยกิ ตและได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขอื่นๆตามที่หลักสูตรกําหนดครบถ้วน
9.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
9.3 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์
9.4 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่าง
น้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับ
การยอมรั บให้ตีพิม พ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิม พ์ทางวิช าการ
หรื อเสนอต่ อ ที ่ป ระชุ ม วิ ช าการที ่มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)

ต้องเข้าสอบวิทยานิพนธ์ดว้ ยทุกครั้ง
7.3 การทําวิทยานิพนธ์
7.3.1การจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ นักศึกษาจะจดทะเบียน
วิท ยานิ พ นธ์ ไ ด้ก็ ต่ อ เมื ่อ ศึ ก ษามาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่า 2 ภาค
การศึ ก ษาปกติ แ ละมี หน่ ว ยกิ ต ในวิชาบังคั บ 10 หน่ วยกิ ต
และวิชาเลือกไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่ วยกิต โดยได้ค่าระดับเฉลี่ย
สะสมไม่นอ้ ยกว่า 3.00
7.3.2 การสอบวิ ท ยานิ พนธ์ นั ก ศึ กษาจะสอบ
วิทยานิ พนธ์ได้ก็ต่อ เมื่อ สอบหรื อศึ กษาภาษาต่า งประเทศ
ผ่านได้ระดับ P แล้ว
7.4 การสอบภาษาต่างประเทศ
นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งสอบผ่ า นภาษาอั ง กฤษตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วา่ ด้วยการ สอบภาษาต่างประเทศ
สําหรับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539
7.5 การเรี ยนวิชาเสริ มพื้นฐาน
เนื ่อ งจากนัก ศึ ก ษาที ่จ ะเข้า ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนี้ อาจมี พ้ื น
ความรู ้ต่างกัน คณะกรรมการประจําหลักสู ตรอาจพิจารณา
ให้นกั ศึกษาเรี ยนวิชาเสริ มพื้นฐาน โดยไม่นบั หน่วยกิต และ
นัก ศึ ก ษาจะต้ องสอบผ่ า นให้ ไ ด้ร ะดับ P ในรายวิ ช าที่
กําหนดให้เรี ยน
8. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึ กษาตลอดหลักสู ตรไม่เกิน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ
9. การสําเร็จการศึกษา
9.1 ได้ศึ ก ษาลั กษณะวิช าต่ า งๆ ครบตามหลั กสู ต รและมี
หน่ วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 39 หน่ วยกิ ตและได้ปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขอื่นๆตามที่หลักสูตรกําหนดครบถ้วน
9.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่าํ กว่า 3.00
9.3 ได้ระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ์
9.4 ผลงานวิทยานิ พนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรื ออย่าง
น้อยดําเนิ นการให้ผลงานหรื อส่ วนหนึ่ งของผลงานได้รับ
การยอมรั บให้ตีพิม พ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิม พ์ทางวิช าการ
หรื อเสนอต่ อ ที ่ป ระชุ ม วิ ช าการที ่มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceeding)
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9.5 ได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ คะแนน TU-GET ไม่ต่าํ กว่า 550 คะแนน
หรื อคะแนน TOEFL ไม่ต่ าํ กว่า 550 สําหรับ Paper- based
213 คะแนน สําหรั บ Computer-based และ 80 คะแนน
สําหรับ Internet-based หรื อ คะแนน IELTS ไม่ต่าํ กว่า 5.5
หรื อ ศึ กษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ
มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
10. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 39
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
ไม่นอ้ ยกว่า 39 หน่วยกิต

9.5 ได้ระดับ P ในการสอบภาษาต่างประเทศ ตามเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย คือ คะแนน TU-GET ไม่ต่าํ กว่า 550 คะแนน
หรื อคะแนน TOEFL ไม่ต่ าํ กว่า 550 สําหรับ Paper- based
213 คะแนน สําหรั บ Computer-based และ 80 คะแนน
สําหรับ Internet-based หรื อ คะแนน IELTS ไม่ต่าํ กว่า 5.5
หรื อ ศึ กษาและสอบผ่านวิชา มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ
มธ. 006 ภาษาอังกฤษ 2
10. โครงสร้ างหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า 39
หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน(ไม่นบั หน่วยกิตรวม) 3 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รวม
ไม่นอ้ ยกว่า
39 หน่วยกิต
11. ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
11.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
ค. 500
หลักการทางคณิ ตศาสตร์

11. ข้ อกําหนดของหลักสู ตร
11.1 วิชาเสริมพืน้ ฐาน
ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้
ค. 501
พีชคณิ ต
ค. 502
การวิเคราะห์เบื้องต้น
11.2 วิชาบังคับ
11.2 วิชาบังคับ
นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 12 นักศึกษาทุกคนจะต้องศึกษาวิชาบังคับจํานวน 5 วิชา 12
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
ค. 621
พีชคณิ ตนามธรรม
ค. 621
พีชคณิ ตนามธรรม
ค. 622
พีชคณิ ตเชิงเส้น
ค. 622
พีชคณิ ตเชิงเส้น
ค. 641
การวิเคราะห์เชิงเส้น
ค. 641
การวิเคราะห์เชิงจริ ง
ค.791
สัมมนาทางคณิ ตศาสตร์ 1
ค.791
สัมมนา 1
ค.792
สัมมนาทางคณิ ตศาสตร์ 2
ค.792
สัมมนา 2
11.3 วิชาเลือก
11.3 วิชาเลือก
ให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต จาก
ให้เลือกศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 5 วิชา รวม 15 หน่วยกิต จาก
รายวิชาดังต่อไปนี้
รายวิชาดังต่อไปนี้
ค. 617 ตรรกศาสตร์วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย
ค. 617 ตรรกศาสตร์วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย
ค. 626 พีชคณิ ตขั้นสูง
ค. 626 พีชคณิ ตขั้นสูง
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ค. 627 พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
ค. 628 พีชคณิ ตของตัวดําเนินการ

ค. 627 พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
ค. 628 พีชคณิ ตของตัวดําเนินการ

หลักสู ตร พ.ศ. 2551
ค. 636
ค. 638
ค. 646
ค. 647
ค. 648
ค. 649
ค. 656
ค. 657
ค. 666
ค. 667
ค. 668
ค. 669
ค. 676
ค. 677
ค. 678
ค. 679
ค. 686
ค. 726
ค. 746
ค. 756
ค. 766
ค. 767
ค. 776
ค. 777
ค. 778
ค. 786

ทอพอโลยี
เรขาคณิ ตเชิงอนุพนั ธ์
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
การวิเคราะห์เชิงจริ ง
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
ทฤษฎีของความน่าจะเป็ น
คณิ ตศาสตร์เชิงการจัด
ทฤษฎีกราฟ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทฤษฎีการคํานวณ
วิธีทางคณิ ตศาสตร์สาํ หรับฟิ สิ กส์
พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
ปั ญหาพิเศษทางด้านการวิจยั ดําเนินงาน
ปั ญหาพิเศษทางด้านตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
กระบวนการสโทแคสติก
การคณนาควอนตัม
คณิ ตศาสตร์เชิงคอมพิวเตอร์
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
ปั ญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป

11.4 วิทยานิพนธ์
ค. 800 วิทยานิพนธ์

หลักสู ตร พ.ศ. 2555
ค. 636
ค. 637
ค. 646
ค. 647
ค. 648
ค. 649
ค. 656
ค. 657
ค. 666
ค. 667
ค. 668
ค. 676
ค. 677
ค. 678
ค. 679
ค. 687
ค. 726
ค. 746
ค. 776
ค. 778
ค. 786

ทอพอโลยี
ทอพอโลยีเชิงพีชคณิ ต
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
ทฤษฎีเมเชอร์
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์เชิงการจัด
ทฤษฎีกราฟ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทฤษฎีการคํานวณ
ฟิ สิ กส์เชิงคํานวณ
พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
การคํานวณเชิงควอนตัม
ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
ปั ญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์

11.4 วิทยานิพนธ์
ค. 800 วิทยานิพนธ์
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ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสู ตรหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับ พ.ศ.2551
กับ ฉบับ พ.ศ. 2555
หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2551
1. รายวิชาทีไ่ ม่ มีการเปลีย่ นแปลง
ค. 666 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
MA 666 Ordinary Differential Equations
2. รายวิชาทีม่ ีการเปลีย่ นแปลง
ค. 621 พีชคณิ ตนามธรรม
MA 621 Abstract Algebra
ค. 622 พีชคณิ ตเชิงเส้น
MA 622 Linear Algebra
ค. 641 การวิเคราะห์เชิงเส้น
MA 641 Linear Analysis
ค.791 สัมมนาทางคณิ ตศาสตร์ 1
MA 791 Seminar in Mathematics 1
ค.792 สัมมนาทางคณิ ตศาสตร์ 2
MA 792 Seminar in Mathematics 2

หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2555

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง

ค. 666 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
MA 666 Ordinary Differential Equations

-ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

ค. 621 พีชคณิ ตนามธรรม
MA 621 Abstract Algebra
ค. 622 พีชคณิ ตเชิงเส้น
MA 622 Linear Algebra
ค. 641 การวิเคราะห์เชิงจริ ง
MA 641 Real Analysis
ค.791 สัมมนา 1
MA 791 Seminar 1
ค.792 สัมมนา 2
MA 792 Seminar2

-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา

-เปลี่ยนชื่อรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
ค. 617 ตรรกศาสตร์ วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย ค. 617 ตรรกศาสตร์ วภิ ชั นัยและเซตวิภชั นัย -ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
MA 617 Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
MA 617 Fuzzy Logic and Fuzzy Sets
ค. 626 พี ชคณิ ตขั้นสู ง
ค. 626 พี ชคณิ ตขั้นสู ง
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
MA 626 Advanced Algebra
MA 626 Advanced Algebra
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
ค. 627 พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
ค. 627 พีชคณิ ตเมทริ กซ์เชิงประยุกต์
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
MA 627 Applied Matrix Algebra
MA 627 Applied Matrix Algebra
-เพิ่มวิชาบังคับก่อน
ค. 628 พีช คณิ ตของตัวดําเนินการ
ค. 628 พีช คณิ ตของตัวดําเนินการ
-ยกเลิกวิชาบังคับก่อน
MA 628 Operator Algebra
MA 628 Operator Algebra
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หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2551

หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2555

ค. 636 ทอพอโลยี
MA 636 Topology

ค. 636 ทอพอโลยี
MA 636 Topology

ค. 646 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
MA 646 Applied Analysis

ค. 646 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
MA 646 Applied Analysis

ค. 647 การวิเคราะห์เชิงจริ ง
MA 647 Real Analysis

ค. 647 ทฤษฎีเมเชอร์
MA 647 Measure Theory

ค. 648 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
MA 648 Functional Analysis

ค. 648 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
MA 648 Functional Analysis

ค. 649 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
MA 649 Multivariable Analysis

ค. 649 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
MA 649 Multivariable Analysis

ค. 656 กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
MA 656 Mathematical Programing
ค. 657 ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
MA 657 Combinatorial Optimization
ค. 667 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
MA 667 Partial Differential Equations
ค. 668 การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
MA 668 Mathematical Modeling

ค. 656 กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์
MA 656 Mathematical Programing
ค. 657 ออพทิไมเซชันเชิงการจัด
MA 657 Combinatorial Optimization
ค. 667 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
MA 667 Partial Differential Equations
ค. 668 การสร้างตัวแบบเชิงคณิ ตศาสตร์
MA 668 Mathematical Modeling

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ยกเลิกรายวิชาเทียบเท่า
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อ
ได้รับอนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เพิ่มวิชาบังคับก่อน
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
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หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2551

หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2555

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง

ค. 676 คณิ ตศาสตร์เชิงการจัด
MA 676 Combinatorial Mathematics
ค. 677 ทฤษฎีกราฟ
MA 677 Graph Theory
ค. 678 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
MA 678 Numerical Analysis

ค. 676 คณิ ตศาสตร์เชิงการจัด
MA 676 Combinatorial Mathematics
ค. 677 ทฤษฎีกราฟ
MA 677 Graph Theory
ค. 678 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
MA 678 Numerical Analysis

-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา

ค. 679 ทฤษฎีการคํานวณ
MA 679 Theory of Computation
ค. 726 พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
MA 726 Numerical Linear Algrebra

ค. 679 ทฤษฎีการคํานวณ
MA 679 Theory of Computation
ค. 726 พีชคณิ ตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
MA 726 Numerical Linear Algrebra

ค. 746 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
MA 746 Complex Analysis

ค. 746 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
MA 746 Complex Analysis

ค. 776 การคณนาควอนตัม
MA 776 Quantum Computation

ค. 776 การคํานวณเชิงควอนตัม
MA 776 Quantum Computation

ค. 778 ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
MA 778 Finite Element Methods

ค. 778 ระเบียบวิธีสมาชิกจํากัด
MA 778 Finite Element Methods

ค. 786 ปัญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
MA 786 Special Topics in General
Mathematics
ค. 800 วิทยานิพนธ์
MA 800 Thesis

ค. 786 ปัญหาพิเศษทางด้านคณิ ตศาสตร์
MA 786 Special Topics in Mathematics
ค. 800 วิทยานิพนธ์
MA 800 Thesis

-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย” และ
เปลี่ยนวิชาบังคับก่อน
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-เปลี่ยนชื่อรายวิชาภาษาไทย
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-เปลี่ยนแปลงวิชาบังคับก่อน
โดยยกเลิกเงื่อนไข “หรื อได้รับ
อนุมตั ิจากผูบ้ รรยาย”
-เปลี่ยนชื่อรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
-ปรับปรุ งคําอธิ บายรายวิชา
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หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2551
3. รายวิชาทีเ่ ปิ ดเพิม่

4. รายวิชาทีป่ ิ ด/ตัดออก
ค. 501 พีชคณิ ต
MA 501 Algebra
ค. 502 การวิเคราะห์เบื้องต้น
MA 502 Introduction to Analysis
ค. 638 เรขาคณิ ตเชิงอนุพนั ธ์
MA 638 Differential Geometry
ค. 669 ทฤษฎีของความน่าจะเป็ น
MA 669 Theory of Probability
ค. 686 วิธีทางคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับฟิ สิ กส์
MA 686 Mathematical Methods for Physics
ค. 756 ปั ญหาพิเศษทางด้านการวิจยั
ดําเนินงาน
MA 756 Special Topics in Operation
Research
ค. 766 ปั ญหาพิเศษทางด้านตัวแบบเชิง
คณิ ตศาสตร์
MA 766 Special Topics in Mathematical
Modeling
ค. 767 กระบวนการสโทแคสติก
MA 767 Stochastic Processes
ค. 777 คณิ ตศาสตร์ เชิงคอมพิวเตอร์
MA 777 Computer Mathematics

หลักสู ตรฉบับ พ.ศ. 2555

สรุ ปการเปลีย่ นแปลง

ค. 500 หลักการทางคณิ ตศาสตร์
MA 500 Principle of Mathematics
ค. 637 ทอพอโลยีเชิงพีชคณิ ต
MA 637 Algebraic Topology
ค. 687 ฟิ สิ กส์เชิงคํานวณ
MA 687 Computational Physics

-เปิ ดเป็ นวิชาเสริ มพื้นฐาน
-เปิ ดเป็ นวิชาเลือก
-เปิ ดเป็ นวิชาเลือก

-ปิ ดรายวิชา
-ปิ ดรายวิชา
-ปิ ดรายวิชา
-ปิ ดรายวิชา
-ปิ ดรายวิชา
-ปิ ดรายวิชา

-ปิ ดรายวิชา

-ปิ ดรายวิชา
-ปิ ดรายวิชา
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มคอ.2

ภาคผนวก 6 แนบสําเนาเอกสารต่อไปนี้
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2539 ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการวิทยานิ พนธ์ พ.ศ. 2535 พร้อมด้วยฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2547
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