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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Science Program in Applied Mathematics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย)      :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย)       :  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :  Master of Science (Applied Mathematics) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.Sc. (Applied Mathematics) 
 

3. วิชาเอก 
  ไม่มี   
 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1   รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข  
5.2   ภาษาท่ีใช้ 

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
5.3   การรับเข้าศึกษา 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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5.4   ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
ไม่มี 

5.5   การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2560 

- เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
ในการประชุมครั้งท่ี  12/2564  เมื่อวันท่ี  22  กันยายน 2564 

- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  9/2564   
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี  6  ตุลาคม  2564 

- ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี  8/2564   
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี  18  พฤศจิกายน  2564 

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ      
ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี  20  ธันวาคม  2564 

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
ในการประชุมครั้งท่ี 11/2564 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันท่ี  22  ธันวาคม  2564 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
1. บุคลากรทางการศึกษา 
2. นักวิจัย 
3. นักคณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย 
4. นักวิชาการ 
5. อาชีพอิสระ 
6. ธุรกิจส่วนตัว 

 
 



   

 
 

9. ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
ลำดับที่ 1  ประธานหลักสูตร

ลำดับ
ที่ 

ช่ือ – สกุล 
ตำแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ. ที่สำเร็จ
การศึกษา 

1 นางสุรัตนา สังข์หนุน 
3 1012 00860 997 

รอง
ศาสตราจารย์ 

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2549 
2543 
2538 

2 นางสาววลัยลักษณ์  ชวนัสพร 
3 1015 02012 204 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (Applied Mathematics) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

University of St Andrews, UK  
มหาวิทยาลัยมหิดล  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2553 
2543 
2540 

3 นายเจษฎา  ธารีบุญ 
3 1405 00104 470 

ศาสตราจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2547 
2541 

4 นางณิชาภัทร  พัฒนระพีเลิศ 
3 2103 00235 081 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

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

มหาวิทยาลัยมหิดล  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2552 
2546 
2544 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ได้
มุ่งเน้นพัฒนาใน 4 ด้านคือ เศรษฐกิจมูลค่าสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม สังคมแห่งโอกาสและ
ความเสมอภาค  วิถีชีวิตท่ียั่งยืน และปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศนั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2565) ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และเสริมสร้างสมรรถนะ
ของกำลังคนในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิต และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี ดิจิทัล นวัตกรรม และความรู้ในด้านภาษา เพื่อการพัฒนาของประเทศในการ
เชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเอกชน ซึ่งหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) เป็นหลักสูตรท่ี
มุ่งเน้นการทำวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีส่วนเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง
ของโลก ซึ่งสอดคล้องยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ รวมถึงด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

11.2   สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
เนื ่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มุ ่งเน้นการพัฒนามนุษย์ ให้มีระบบความคิดที ่มี

หลักการและเหตุผลซึ ่งเป็นพื ้นฐานสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดจนเสริมสร้างให้บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้างสรรค์องค์ความรู้
ใหม่ท่ีเหมาะสม อันก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมท่ียั่งยืน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

(1) การพัฒนาบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2565) มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ให้มีความสามารถด้านการวิจัย บนพื้นฐานของจริยธรรม ความคิด
เชิงตรรกะ การถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง
ของสังคม 

(2) การสร้างเศรษฐกิจ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย ทำให้มีการเติบโตอย่างมากในภาค

บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี หลักสูตรจึงมุ่งผลิต
บัณฑิตเพื่อที่จะมีส่วนช่วยให้บัณฑิตสามารถทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ สามารถ
ถ ่ายทอดความร ู ้ ในศาสตร ์ของคณิตศาสตร ์ประย ุกต ์  ในการเพ ิ ่มซ ึ ่ งผลผลิต 
(Productivity) และสร้างนวัตกรรม ( Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและ
บริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

(3) การสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2565) มีการพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
เพื่อให้เกิดแนวคิดในการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์
ทรัพยากร และการอนุรักษ์พลังงานในระบบนิเวศ ผ่านทางแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 
รวมไปถึงการให้คำปรึกษา การสอน และการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2565) สนับสนุนแนวนโยบายเพื่อดำเนินการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื ่อการพึ ่งพาตนเองและเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในระดับนานาชาติ การ
ค้นคว้าวิจัยในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เน้น
ให้บัณฑิตมีการใช้ความรู้และนวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการผลิตและพัฒนาการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท้ังนี้มีเป้าประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตด้านคณิตศาสตร์
ประยุกต์ข้ันสูง โดยใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียน
การสอน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อการพัฒนาการ
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จัดการเรียนในวิชาที ่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ หลักสูตรนี้สนับสนุนการสร้างทีมวิจัย ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน
ร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย และองค์กรต่างๆ ท้ัง
ภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยเสริมสร้างความผูกพันของบัณฑิตต่อสถาบัน คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อเชื ่อมโยงการสร้างความรู้ การเรียนรู้และขยาย
ผลงานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาท่ีในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ 
ไม่มี  

 

หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
พัฒนากำลังคนและสร้างองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ ่งเป็นส่วนที่สำคัญในการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มีความก้าวหน้า 
1.2 ความสำคัญ 

1.2.1 ความต้องการของสังคม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรคือมุ ่งที ่จะเพ ิ ่มจำนวนบุคลากรที ่มีความรู้

ความสามารถด้านคณิตศาสตร์และการประยุกต์คณิตศาสตร์ ซึ ่งเป็นสาขาท่ี       
ขาดแคลนอยู ่ในปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ผลิตผลงานวิจัย และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ใน    
การพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน 

1.2.2 ความต้องการทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565) จะเป็นกำลังสำคัญในการใช้
ความรู้ และระเบียบวิธีต่างๆ ทางคณิตศาสตร์เพื ่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
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อุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น เช่น การพัฒนาแบบจำลอง
ทางคณิตศาสตร์    เพ ื ่อทำนายแนวโน้มทางเศรษฐก ิจ และการว ิ เคราะห์
ประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิ์  ในกระบวนการผลิตของโรงงาน รวมทั้งการพัฒนา
และวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ทางด้านอุตสาหกรรมภายในประเทศ เป็นต้น 

1.2.3 ความต้องการส่วนบุคคล 
การเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เป็นการเพิ่มโอกาสและเป็นอีกหนึ่งทางเลือก

ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีความรู้
ความสามารถทางคณิตศาสตร์หรือเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์ในการทำงานวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นการยกระดับความรู้ทางด้านการศึกษา 
เพิ่มทักษะการทำงานวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง อันเป็น
การสร้างองค์ความรู ้ใหม่ ตลอดจนสามารถนำความรู ้ทางด้านคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์กับหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถ  และทักษะในการประยุกต์  พัฒนา  

คิดค้น  และวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างมีคุณภาพ  และ         
มีประสิทธิภาพ  ตามความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนในปัจจุบัน   ให้มี
คุณภาพในระดับสากล 

1.3.2 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเผยแพร่งานวิจัยด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประยุกต์อันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ทำให้เยาวชนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์เพื ่อเสริมสร้าง
ความก้าวหน้าทางวิชาการอันเป็นผลจากการค้นคว้าติดตามวิทยาการใหม่ๆ ซึ่งจะ      
มีประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษาของประเทศ 

1.3.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
1.4 จุดเด่นของหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการเช่ือมโยงการประยุกต์ใช้
คณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ 

1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ เมื่อส้ินปีการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี 1 สามารถอธิบายหลักการ นิยาม ทฤษฎีบทท่ีสำคัญในคณิตศาสตร์ 

พื้นฐานได้และสามารถวิเคราะห์ปัญหาท่ีสนใจได้ 
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ปีการศึกษาท่ี 2  สามารถเช่ือมโยงและนำคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับปัญหาในศาสตร์ 
ต่าง ๆ และมีทักษะในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ 
หรือนำผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยในระดับชาติหรือ
นานาชาติได้ 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ปรับปรุงหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ทุกๆ 5 ปี  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  
2552 
 

พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน 
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
และติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ำเสมอ 
 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

พัฒนาบุคลากรในด้านการเรียน
การสอนและการวิจัยเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถ ความรู้และ
ประสบการณ์ 
 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาส่ือ  
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ  

- สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วม
อบรมหรือสัมมนาวิชาการ   ท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- สนับสนุนให้บุคลากรทำงานวิจัย 

- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประชุมทางวิชาการหรือนำเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างสม่ำเสมอ  

- จำนวนส่ือการสอนในรูปแบบ
ต่างๆ  

- จำนวนบุคลากรท่ีเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา หรือดูงาน 

- จำนวนผลงานวิจัย 

- จำนวนผลงานท่ีบุคลากร
นำเสนอในการประชุมทาง
วิชาการ 

 

 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  ไม่มี 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 
 

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนมิถุนายน-กันยายน 
ภาคการศึกษาท่ี 2  เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ 
ในเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.00-16.00 น. 
นอกเวลาราชการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา  16.00-21.00 น. 
 วันเสาร์-อาทิตย ์ เวลา  09.00-16.00 น. 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาท่ีสำนักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมรับรองในสาขาวิชาคณิตศาตร์ คณิตศาสตร์
ประยุกต์  หรือสาขาวิชาอื่นท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีพื้นฐานการศึกษาวิชาด้านคณิตศาสตร์มาแล้วไม่น้อย
กว่า 21 หน่วยกิต  หรือมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีพื้นความรู้ใน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ไม่เพียงพอ และขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

ปัญหาในข้อ 2.3 ในการสัมภาษณ์ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกควรได้รับข้อมูลเหล่านี้ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจก่อนลงทะเบียนเรียน นักศึกษาที่มีพื ้นฐานไม่เพียงพอ ให้เข้าฟังการ
บรรยายในบางวิชาของหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อปรับพื้นความรู้ 
ตามท่ีอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะนำ และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจำหลักสูตร ส่วนการ
ฝึกภาษาอังกฤษจะให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยที ่เป็นภาษาอังกฤษและมานำเสนอใน
ห้องเรียน 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
2.5.1 แผน ก แบบ ก 2 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ปีท่ี 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

บัณฑิตท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
 
2.5.2 แผน ข 

 

ระดับชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ปีท่ี 1 15 15 15 15 15 
ปีท่ี 2 - 15 15 15 15 
รวม 15 30 30 30 30 

บัณฑิตท่ีคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 
 

 
2.6 งบประมาณ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
งบประมาณรายได้ 5,935,600.00 6,232,380.00 6,543,999.00 6,871,198.95 7,214,758.90 

งบประมาณแผ่นดิน 3,296,131.14 3,460,937.70 3,633,984.58 3,815,683.81 4,006,468.00 

รวมรายรับ 9,231,731.14 9,693,317.70 10,177,983.58 10,686,882.76 11,221,226.90 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 
ก.  งบดำเนินการ      
 1.  เงินเดือน 1,371,700 1,508,870 1,659,757 1,825,733 2,008,306 
 2.  ค่าตอบแทน 530,400 583,440 641,784 705,962 776,559 
 3.  ค่าใช้สอย 72,000 79,200 87,120 95,832 105,415 
 4.  ค่าวัสดุ 150,000 165,000 181,500 199,650 219,615 
รวมงบดำเนินการ (ก) 2,124,100 2,336,510 2,570,161 2,827,177 3,109,895 
ข.  งบลงทุน      
 1.  ค่าครุภัณฑ์ 
 2.  ค่าท่ีดิน 
 3.  ค่าส่ิงก่อสร้าง 

- 
- 
- 

500,000 
- 
- 

300,000 
- 
- 

300,000 
- 
- 

300,000 
- 
- 

รวมงบลงทุน (ข) - 500,000 300,000 300,000 300,000 
รวมทั้งหมด  
(ก) + (ข) 

2,124,100 2,836,510 2,870,161 3,127,177 3,409,895 

จำนวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี  141,607 94,550 95,672 104,239 113,663 
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 
ต่อคนต่อปี 

109,946 

 

หมายเหตุ ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิต 1 คนตลอดหลักสูตร  219,892  บาท 
  ประมาณการค่าใช้จ่ายในการผลิตมหาบัณฑิตต่อหัวต่อปี (สูงสุด)  141,607  บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการพิเศษต่อหัวต่อปี (สูงสุด)  70,000  บาท 

2.7 ระบบการศึกษา 
แบบชั ้นเร ียนและเป็นไปตามข้อบ ังค ับมหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า            

พระนครเหนือว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 
  แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ     24 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์  12 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก     12 หน่วยกิต 
รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 

 
  แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ     18 หน่วยกิต 
 วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
 สารนิพนธ ์   6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก     18 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  36  หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  มคอ. 2 

13 

3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจำนวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ     

    วิชาบังคับ (แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข) 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040235101 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ    3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 

040235103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข     3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis) 

040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis) 

040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1    1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar I) 

040235107 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2    1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar II) 

040235108 ระเบียบวิธีวิจัย      1(0-3-1) 
 (Research Methodology) 

 
 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2) 

    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235110 วิทยานิพนธ์         12 

   (Thesis)    
 
   การค้นคว้าอิสระ (แผน ข) 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 

040235109 สารนิพนธ์           6 
 (Master Project) 

 
หมวดวิชาเลือก 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา (เลือกได้มากกว่า 1 กลุ่ม)  
  แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า  12  หน่วยกิต  

   แผน ข     ไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต 
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1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 040235212  พีชคณิตนามธรรม      3(3-0-6) 
   (Abstract Algebra) 
 040235213 ทอพอโลยี       3(3-0-6) 
  (Topology) 
 040235214 การวิเคราะห์เชิงซ้อน      3(3-0-6) 

 (Complex Analysis) 
 040235215  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต ์   3(3-0-6) 

  (Partial Differential Equations and Applications) 
 040235216 สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์     3(3-0-6) 
  (Delay Differential Equations) 
 040235217 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน     3(3-0-6) 

 (Functional Analysis) 
040235218 สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน     3(3-0-6) 
 (Fractional Differential Equations) 
040235219 วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์      3(3-0-6) 

 (Finite Element Method) 
040235220 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข     3(3-0-6) 
 (Numerical Linear Algebra) 
040235222 ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง     3(3-0-6) 

 (Theory of Difference Equations) 
040235223 ระบบเชิงพลวัต      3(3-0-6) 

  (Dynamical Systems) 
 040235224 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
  (Numerical Methods for Differential Equations) 

040235225 วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 
 (Symmetry Methods for Differential Equations) 

040235226 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
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    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040235227 การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 
 (Numerical Optimization) 

040235228 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง      3(3-0-6) 
 (Advanced Graph Theory) 

040235229 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์   3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Applied Mathematics) 

040235244 สมการปริพันธ์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
 (Advanced Integral Equations) 

040235245 อสมการเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
  (Advanced Mathematical Inequalities) 

040235246 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์    3(3-0-6) 
  (Fixed Point Theory and Applications)  

040235247 แคลคูลัสของการแปรผันและการประยุกต์   3(3-0-6) 
 (Calculus of Variations and Applications)  
 

2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040235251 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล    3(3-0-6) 
  (Mathematics of Fluid Dynamics) 

040235252 พลศาสตร์แบบฉบับ      3(3-0-6) 
  (Classical Dynamics) 

040235253 คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า    3(3-0-6) 
  (Mathematics of Electromagnetics) 

040235254 กลศาสตร์ควอนตัม      3(3-0-6) 
  (Quantum Mechanics) 
040235255 กลศาสตร์เชิงสถิติและอุณหพลศาสตร์    3(3-0-6) 

   (Statistical Mechanics and Thermodynamics) 
040235256 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง     3(3-0-6) 

  (Continuum Mechanics)  
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    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

040235257  สัมพัทธภาพท่ัวไป     3(3-0-6) 
   (General Relativity) 

040235258 คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม     3(3-0-6) 
   (Mathematics of Control Systems) 

040235259 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ     3(3-0-6) 
   (Computational Fluid Dynamics) 

040235260 การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์มันน์    3(3-0-6) 
   (Lattice-Boltzmann Modeling) 

040235261 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม   3(3-0-6) 
  (Selected Topic in Engineering Mathematics) 
 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ การเงิน และประกันภัย 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 040235271 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ     3(3-0-6)  
  (Quantitative Analysis for Business) 
 040235272 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์    3(3-0-6) 

  (Probability and Measure Theory) 
 040235273 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์   3(3-0-6) 

  (Stochastic Processes and Applications) 
 040235274 สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก     3(3-0-6) 
  (Stochastic Differential Equations) 
 040235275 คณิตศาสตร์การเงิน      3(3-0-6) 

  (Financial Mathematics) 
 040235276 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย    3(3-0-6) 

  (Actuarial Models) 
 040235277 ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบสโตแคสติก   3(3-0-6) 
  (Loss and Stochastic Models) 
 040235278 การจัดการและการวิเคราะห์การลงทุน    3(3-0-6) 
  (Investment Management and Analysis) 
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    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
          (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 
 040235280 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ   3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Business Mathematics) 
 040235281 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประยุกต์   3(3-0-6) 
  (Time Series Analysis and Applications) 
 040235282 การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
  (Supply Chain Analysis) 
 
 หรือเลือกเรียนจากหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในเครือข่ายศูนย์ความเป็น
เลิศทางด้านคณิตศาสตร์ ตามความเห็นชอบของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการของ
ภาควิชาคณิตศาสตร ์
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3.1.4 แผนการศึกษา 
แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235101 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
040235103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis) 
040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis) 
040235108 ระเบียบวิธีวิจัย       1(0-3-1) 
 (Research Methodology) 
      รวม  10  หน่วยกิต 

 
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1     1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar I) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
      รวม  10  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235107 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2     1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar II) 
040235110 วิทยานิพนธ ์       3 
 (Thesis) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
      รวม  7  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235110 วิทยานิพนธ ์       9 
 (Thesis) 
      รวม  9  หน่วยกิต 
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แผน ข 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235101 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ     3(3-0-6) 
 (Theory of Ordinary Differential Equations) 
040235103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis) 
040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
  (Mathematical Analysis) 
040235108 ระเบียบวิธีวิจัย       1(0-3-1) 
 (Research Methodology) 
      รวม  10  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1     1(0-3-1) 
  (Applied Mathematics Seminar I) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
  (Elective)  
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
  (Elective) 
      รวม  10  หน่วยกิต 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235107 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2     1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar II) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
xxxxxxxxx วิชาเลือก       3(x-x-x) 
 (Elective) 
      รวม  10  หน่วยกิต 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
    รหัสวิชา   ช่ือรายวิชา                จำนวนหน่วยกิต 
040235109 สารนิพนธ ์       6 
 (Master Project) 
      รวม  6  หน่วยกิต 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
040235101 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        3(3-0-6) 
  (Theory of Ordinary Differential Equations) 
  วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
  Prerequisite  : None 
  ทฤษฎีบทการมีอยู่จริงและมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ทฤษฎีบททั่วไปของสมการเชิง
อนุพันธ์ ระบบเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ระบบออโตโนมัส เสถียรภาพของผลเฉลย ฟังก์ชัน        
ลีอาพูนอฟ ทฤษฎีการกวัดแกว่ง ฟังก์ชันของกรีน ปัญหาค่าขอบ 
  Existence and uniqueness theorem of solution; general theorem in 
differential equation; linear and nonlinear differential system; autonomous system; 
stability of solution; Lyapunov’s function; oscillatory theory; Green’s function; boundary 
value problem.   

 
040235103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  3(3-0-6) 
 (Numerical Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite : None 
 การวิเคราะห์ความคลาดเคลื ่อนในวิธ ีเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการไม่เชิง เส้น              
การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าโดยใช้พหุนาม การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลขและปริพันธ์เชิงตัวเลข     
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของค่าเฉพาะและเวกเตอร์ เฉพาะ ทฤษฎี    
การประมาณค่า ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์  
 Error analysis in numerical method; solution of nonlinear equation; 
interpolation and polynomial approximations; numerical differentiation and integration; 
numerical solution of linear equation system; numerical solution of eigenvalue and 
eigenvector; approximation theory; numerical solution of differential equation.  
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040235105 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 (Mathematical Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ระบบจำนวนจริง สัจพจน์ความบริบูรณ์ ทอพอโลยีของจำนวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์รีมันน์และปริพันธ์รีมันน์-สตีลต์เจส การลู่เข้าแบบเอกรูป
ของลำดับและอนุกรมของฟังก์ชัน 
  Real number system; completeness axiom; topology of real number; limit 
and continuity of function; derivative of function; Riemann integral and Riemann-Stieltjes 
integral; uniform convergence of sequence and series of function. 
  
040235106 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar I) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 

 การสืบค้นบทความวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ การเขียนและการส่งรายงาน    
เชิงวิชาการการนำเสนอทางคณิตศาสตร์  

Retriving of academic articles in applied mathematics; writing and 
submission of academic report; mathematical presentation.  

 
040235107 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 1(0-3-1) 
 (Applied Mathematics Seminar II) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
 Prerequisite  : 040235106  Applied Mathematics Seminar I 
 การสืบค้นบทความวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ การเขียนและการส่งรายงาน          
เชิงวิชาการ นำเสนอหัวข้อท่ีสนใจในการทำวิจัย 
 Retriving of academic articles in applied mathematics; writing and 
submission of academic report; presentation of research interested topic.  
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040235108 ระเบียบวิธีวิจัย 1(0-3-1) 
 (Research Methodology) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 หัวเรื่องและวิธีวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ การเขียนโครงร่างงานวิจัย วิธีวิจัยในสาขา    
ท่ีเกี่ยวข้อง ทักษะในการส่ือสาร การเผยแพร่งานวิจัย การประเมินผลงานวิจัย 
 Issues and methods of applied mathematical research; research proposal 
writing; research method in relevant discipline; communication skill; information retrieval; 
research dissemination. 

 
040235109 สารนิพนธ์  6 
 (Master Project) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 นักศึกษาท่ีจะทำสารนิพนธ์จะต้องผ่านวิชาบังคับในหลักสูตรอย่างน้อย 10 หน่วยกิตก่อน
หรือตามที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ หัวข้อสารนิพนธ์จะต้องได้รับการเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาและ
ภาควิชาฯ และต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่ได้เรียนมาในหลักสูตร โดยที่เนื้อหาการนำเอา
วิชาการไปประยุกต์ใช้งานจริง  
 Students are expected to complete at least 10 credits of study before 
submitting a project proposal with approval from advisors. This must be related with the 
subject or knowledge, which students have learned from the courses and it should 
contribute to potential applications or implementation in industrial real world. 
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040235110 วิทยานิพนธ์       12 
 (Thesis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ภายใต้คำแนะนำของอาจารยที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งต้ัง
โดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฏและข้อบังคับที่กำหนดโดยภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย
อย่างเคร่งครัด  
 Students are required to conduct a thesis under supervision of advisors 
appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking thesis set by students’ 
department and Graduate College must be observed strictly. 
 
040235212 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
 (Abstract Algebra) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 กรุป กรุปแอกชัน ทฤษฎีบทของซีโลว ริง ไอดีล ริงพหุนาม อินทิกรัลโดเมน โดเมนท่ีแยก 
ตัวประกอบได้เพียงหนึ่งเดียว ฟีลด์ ฟีลด์ภาคขยาย 
 Group; group action; Sylow's theorem; ring; ideal; polynomial ring; integral 
domain; unique factorization domain; field; field extension. 

 
040235213 ทอพอโลยี 3(3-0-6) 
 (Topology) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
 Prerequisite  : 040235105  Mathematical Analysis 
 ปริภูมิเมตริก ปริภูมิทอพอโลยี ความต่อเนื่องและการสมมูลเชิงทอพอโลยี ความเช่ือมโยง 
ความกระชับ ปริภูมิผลคูณและผลหาร พื้นผิวและแมนิโฟลด์ 
 Metric space; topology space; continuity and topology equivalence; 
connectedness; compactness; product and quotient space; surface and manifold.  
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040235214 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 (Complex Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ฟังก์ชันวิเคราะห์ ปริพันธ์คอนทัวร์ ทฤษฎีบทของโคชี สูตรปริพันธ์โคชี หลักมอดูลัส
สูงสุด อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐานแบบเอกเทศ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการ
ประยุกต์ หลักของอาร์กิวเมนต์ สมบัติการส่งของฟังก์ชันวิเคราะห์ การส่งคงรูปและการประยุกต์ การ
แปลงชวาร์ซ-คริสโตฟเฟล ทฤษฎีบทการส่งรีมันน์ สูตรปริพันธ์ของรูปแบบปัวซง ซอฟต์แวร์ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อช่วยการคำนวณและการวิเคราะห์เชิงซ้อน 
 Analytic function; contour integral; Cauchy’s theorem; Cauchy integral 
formula; maximum-modulus principles; Taylor and Laurent series; isolated singularity; 
residue theorem and application; argument principles; mapping property of analytic 
function; conformal mapping and application; Schwarz-Christoffel transformation; 
Riemann mapping theorem; integral formula of Poisson type; mathematical software for 
computation and complex analysis. 
 
040235215 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Partial Differential Equations and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน  : 040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 Prerequisite   : 040235101  Theory of Ordinary Differential Equations 
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น สมการความร้อน สมการคลื่น สมการลาปลาซ วิธีแยก 
ตัวแปร วิธีการแปลงเชิงปริพันธ์ ฟังก์ชันของกรีน อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาสตูร์ม-ลียูวีล สมการเชิงอนพุนัธ์
ย่อยไม่เชิงเส้น วิธีหาผลเฉลยแม่นตรง โปรแกรมทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยการคำนวณและการวิเคราะห์
คำตอบ 
 Linear partial differential equation; heat equation; wave equation; Laplace 
equation; separation of variable; integral transform method; Green’s function; Fourier 
series; Sturm-Liouville problem; nonlinear partial differential equation; method for solving 
exact solution; mathematical program for computation and analysis of solution.  
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040235216 สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์ 3(3-0-6) 
 (Delay Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน :  040235101 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
 Prerequisite  :  040235101 Theory of Ordinary Differential Equations 
 ดีเลย์แบบดิสครีตและต่อเนื่อง ดีเลย์แบบรีทาร์ดและนิวทรอล สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์   
เชิงเส้น สมบัติทั่วไปและเสถียรภาพของผลเฉลย วิธีลีอาพูนอฟแบบตรง สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์ไม่เอก
พันธุ์ ผลเฉลยแบบคาบและกึ่งคาบ ระบบเชิงเส้นที่มีคาบแบบนันออโตโนมัส ผลเฉลยที่มีขอบเขตของ
ระบบเชิงเส้นแบบนันออโตโนมัส ระบบไม่เชิงเส้นท่ีมีคาบ 

 Discrete and continuous delays; retarded and neutral delays; linear delay 
differential equation; general property and stability of solution; direct Lyapunov method; 
non-homogeneous delay differential equation; periodic and almost periodic solutions; 
nonautonomous periodic linear system; bounded solution of nonautonomous linear 
system; periodic nonlinear system. 
 
040235217 การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) 
 (Functional Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
 Prerequisite  : 040235105  Mathematical Analysis 
 ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและบานาค ตัวดำเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายในและปริภูมิ   
ฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบทการมีขอบเขตแบบเอกรูป ปริภูมิคู่กัน 
 Metric space; normed and Banach spaces; linear operator; inner product 
and Hilbert space; Hahn-Banach theorem; uniform boundedness theorem; dual space. 
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040235218 สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน 3(3-0-6) 
(Fractional Differential Equations) 

 วิชาบังคับก่อน : 040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
Prerequisite  : 040235101  Theory of Ordinary Differential Equations 
ฟังก์ชันพิเศษ อนุพันธ์และปริพันธ์เศษส่วน การแปลงลาปลาซของปริพันธ์และอนุพันธ์

เศษส่วน สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ระบบเศษส่วนของสมการเชิงอนุพันธ์ วิธีเชิง
ตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน 

Special function; fractional derivative and integral; Laplace transform of 
fractional integral and derivative; linear and nonlinear fractional differential equations; 
fractional system of differential equation; numerical method for fractional differential 
equation. 
 
040235219 วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 3(3-0-6) 
 (Finite Element Method) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 Prerequisite  : 040235103  Numerical Analysis 
 การสร้างสูตรกาเลอร์คิน วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ในหนึ่งมิติ ฟังก์ชันรูปร่าง ไฟไนต์เอเลเมนต์     
ในสองมิติ ระบบพิกัดแบบเฉพาะท่ีและแบบวงกว้าง หลักการแปรผัน การประยุกต์ใช้กับปัญหาจริง 
 Galerkin formulation; finite element method in one dimension; shape 
function; finite element method in two dimensions; local and global coordinate systems; 
variational principles; application to real-world problem.  
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040235220 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
(Numerical Linear Algebra) 

 วิชาบังคับก่อน : 040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 Prerequisite  : 040235103  Numerical Analysis 

การดำเนินการเชิงเวกเตอร์และเมทริกซ์ นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์ การคำนวณเชิง
เมทริกซ์ การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน วิธีการกำจัดแบบเกาส์ การแยกค่าเอกฐาน การแยกตัวประกอบ
แอลยู การแยกตัวประกอบของโคเลสกี  วิธีสวีบและการแยกตัวประกอบแอลยูสำหรับระบบสามแนวเฉียง 
การสะท้อนของเฮาส์โฮล์เดอร์ วิธีทำซ้ำ 

Vector and matrix operations; vector and matrix norms; matrix 
computation; error analysis; Gauss elimination method;  singular value decomposition; LU-
factorization; Cholesky factorization; sweep method and LU factorization for tridiagonal 
system; Householder reflection; iterative method. 
 
040235222 ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง 3(3-0-6) 
 (Theory of Difference Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 แคลคูลัสผลต่าง สมการผลต่างเชิงเส้น ทฤษฎีเสถียรภาพ การวิเคราะห์เชิงเส้นกำกับ 
สมการเชิงเส้นอันดับสองผูกพันในตัว ปัญหาสตูร์ม-ลียูวีล แคลคูลัสแปรผันแบบดิสครีต ปัญหาค่าขอบ 
และสมการผลต่างย่อย 
 Difference calculus; linear difference equation; stability theory; asymptotic 
analysis; self-adjoint second-order linear equation; Sturm-Liouville problem; discrete 
calculus of variation; boundary-value problem and partial difference equation. 
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040235223 ระบบเชิงพลวัต 3(3-0-6) 
 (Dynamical Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
 Prerequisite  : 040235101  Theory of Ordinary Differential Equations 
 แนวคิดของระบบเชิงพลวัต แนววิถี จุดตรึง วงที่มีคาบ แอ่งของการดึงดูด ระบบออโต
โนมัสและนันออโตโนมัส การมีอยู่และมีเพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย เสถียรภาพ จุดสมดุลและวงที่มีคาบ
การแปลงให้เป็นเชิงเส้น ภาคตัดปวงกาเรและการส่งปวงกาเร แมนิโฟลด์ไม่แปรเปลี่ยน ตัวดึงดูดและ
พฤติกรรมระยะยาว เลขชี้กำลังลีอาพูนอฟ ไบเฟอร์เคชันของการส่งในหนึ่งและหลายมิติ ไบเฟอร์เคชัน
ของการไหล 

 Concept of dynamical system; trajectory; fixed point; periodic orbit; basin 
of attractor; autonomous and nonautonomous systems; existence and uniqueness of 
solution; stability; equilibrium and periodic orbit; linearization; Poincaré section and 
Poincaré map; invariant manifold; attractor and long-term behavior; Lyapunov exponent; 
bifurcation of one- and multi-dimensional maps; bifurcation of flow. 

 
040235224 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Numerical Methods for Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
 Prerequisite  : 040235103  Numerical Analysis 
 วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีอนุกรมเทย์เลอร์ วิธีรุงเงอ-คุททา วิธี        
ตัวทำนายและตัวปรับแก้ วิธีหลายขั้นตอนแบบเชิงเส้น ความต้องกัน การลู่เข้าและเสถียรภาพ วิธีเชิง
ตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธีผลต่างสืบเนื่อง  

 Numerical method for ordinary differential equation; Taylor series method; 
Runge-Kutta method; predictor-corrector method; linear multistep method; consistency; 
convergence and stability; numerical method for partial differential equation; finite 
difference method. 
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040235225 วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
 (Symmetry Methods for Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
 Prerequisite  : 040235101  Theory of Ordinary Differential Equations 
 สมมาตร สมมาตรแบบลีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมมาตรจุดแบบลีของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ลีกรุปท่ีมีพารามิเตอร์เดียว ความสมมาตรแบบลีท่ีมีหลายพารามิเตอร์ ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญท่ีมีลีกรุปหลายพารามิเตอร์ สมมาตรจุดแบบลีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย วิธี
หาผลเฉลยแม่นตรงของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
 Symmetry; Lie symmetry of first-order ordinary differential equation; Lie 
point symmetry of ordinary differential equation; one-parameter Lie group; Lie symmetry 
with several parameters; solution of ordinary differential equation with multi-parameter 
Lie group; Lie point symmetry of partial differential equation; exact-solution method of 
partial differential equation. 
 
040235226 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Mathematical Modeling) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite  : None 
 กระบวนการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์โดยใช้สมการ
เชิงอนุพันธ์และสมการผลต่าง การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การจำลองด้วย
คอมพิวเตอร์สำหรับตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การประมาณค่าพารามิเตอร์จากข้อมูล 
 Mathematical modeling process; mathematical modeling with differential 
equation and difference equation; qualitative analysis of mathematical model; computer 
simulation for mathematical model; parameter estimation from data. 
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040235227 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 (Numerical Optimization) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 Prerequisite  : 040235103  Numerical Analysis 
 ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุด การหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไข วิธีค้นหาเชิงเส้นและบริเวณ
ที่เป็นไปได้  ทิศทางการค้นหา  วิธีเกรเดียนต์สังยุคไม่เชิงเส้น วิธีของนิวตัน ปัญหาค่าเหมาะที่สุดแบบมี
เงื ่อนไข เงื ่อนไขเหมาะที่สุด กำหนดการกำลังสองเชิงลำดับ วิธีปริภูมิลดรูปและเต็มรูป วิธีจุดภายใน    
การหาค่าเหมาะท่ีสุดวงกว้าง 

 Optimization problem; unconstrained optimization; line search and feasible 
region method; search direction; nonlinear conjugate gradient method; Newton's method; 
constrained optimization; optimality condition; sequential quadratic programming; 
reduced and full-space methods; interior point method; global optimization. 

 
040235228 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Graph Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี 
 Prerequisite  : None 
 กราฟและกราฟระบุทิศทาง การเชื่อมโยง การเป็นระนาบ การจับคู่ การแยกส่วนของ
กราฟ กราฟพารามิเตอร์ ปัญหาค่าเหมาะท่ีสุดในทฤษฎีกราฟ  

 Graph and digraph; connectivity; planarity; matching; graph decomposition; 
graph parameter; optimization problem on graph theory. 
 
040235229 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Applied Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite  : Permission Department 
 หัวข้อแปรเปล่ียนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ 
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับพีชคณิต การวิเคราะห์ เรขาคณิต ทอพอโลยี และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  Contents vary from year to year according to interest of students and 
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in algebra; 
analysis; geometry; topology and applied mathematics. 
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040235244 สมการปริพันธ์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 (Advanced Integral Equation) 
 วิชาบังคับก่อน : 040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
 Prerequisite  : 040235101  Theory of Ordinary Differential Equations 
 สมการปริพันธ์เฟรดโฮล์ม เคอเนลแบบท่ัวไปและแบบเฮลมินตัน สมการปริพันธ์ 
โวเทอร์รา สมการเชิงอนุพันธ์และสมการปริพันธ์เชิงอนุพันธ์ สมการปริพันธ์ไม่เชิงเส้น สมการปริพันธ์ 
เอกฐาน ระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นของสมการปริพันธ์ 
 Fredholm integral equation; general and Hermitian kernels; Voltera integral 
equation; differential equation and integro-differential equation; nonlinear integral 
equation; singular integral equation; linear and nonlinear systems of integral equation. 
 
040235245 อสมการเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 
 (Advanced Mathematical Inequalities) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี   
 Prerequisite  : None 
 อสมการที ่เกี ่ยวกับฟังก์ชันนูน อสมการประเภทเจนเซน อสมการของฮาดามาร์ด 
อสมการฮาร์ดี อสมการประเภทโอเปียล อสมการประเภทปวงกาเร-โซโบเลฟ อสมการประเภทเลวิน-ลีอา
พูนอฟ 
  Inequality involving convex function; Jensen-type inequality; Hadamard’s 
inequality; Hardy’s inequality; Opial-type inequality; Poincaré-Sobolev type; Levin-
Lyapunov type inequality. 
 
040235246 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์  3(3-0-6) 
 (Fixed Point Theory and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 แนวคิดของปริภูมิบานาคและปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีจุดตรึง 
ในปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาค การประมาณค่าของจุดตรึง 

Concept of Banach space and Hilbert space; fixed point theory in metric 
space; fixed point theory in Hilbert space; fixed point theory in Banach space; 
approximation of fixed point. 
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040235247 แคลคูลัสของการแปรผันและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Calculus of Variations and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 สมการออยเลอร์-ลากรานจ์ สนามจาโคบี  การแปรผันท่ีสอง ทฤษฎีบทของโนเทอร์ จีโอ
เดสิก สมการแฮลมิลตัน-จาโคบี สนามของค่าสุดขีด เงื่อนไขจำเป็นของจาโคบี  การแปรผันแบบอ่อนและ
แข็ง  ปริพันธ์ไม่แปรเปลี่ยนของฮิลแบร์ท  เงื่อนไขพอเพียงสำหรับค่าต่ำสุด  หลักค่าสูงสุดของพอนเทร์-
ยากิ้น 
 Euler-Lagrange equation; Jacobi field; second variation; Noether’s theorem; 
geodesic;  Hamilton-Jacobi equation; field of extremum;  Jacobi’s necessary condition; 
weak and strong variations; Hilbert’s invariant integral; sufficient condition for minimum; 
Pontryagin maximum principles. 
 
040235251 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6) 
 (Mathematics of Fluid Dynamics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 สมการของการเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืดและมีความหนืด สมการพลังงาน 
พลวัตของการไหลของของไหล ฟังก์ชันกระแสของของไหลและจุดสมดุล ศักย์เชิงซ้อนในสองมิติ          
แอโรฟอย แหล่งต้นทางและแหล่งปลายทาง ทฤษฎีบทของชวาตซ์-คริสโตเฟล การเคลื่อนที่แบบวน การ
ไหลท่ีมีความเร็วช้ากว่าเสียงและเหนือเสียง 

Motion equations of invicid and viscous fluid; energy equation; dynamics of 
fluid flow; stream function of fluid and equilibrium; complex potential in two dimensions; 
aerofoil; source and sink; Schwarz-Christoffel theorem; vortex motion; subsonic and 
supersonic flows. 
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040235252 พลศาสตร์แบบฉบับ 3(3-0-6) 
 (Classical Dynamics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 กลศาสตร์นิวตัน สมการลากรานจ์ การประยุกต์ใช้สมการลากรานจ์ สมการแฮมิลตัน 
ทฤษฎีแฮมิลตัน-จาโคบี การแปลงแบบบัญญัติ ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชันแบบบัญญัติ การสร้าง สูตร        
ลากรานจ์และแฮมินตันของระบบต่อเนื่อง 
 Newtonian mechanics; Lagrange’s equation; application of Lagrange’s 
equation; Hamilton’s equation; Hamilton-Jacobi theory; canonical transformation; 
canonical perturbation theory; Lagrangian and Hamiltonian formulation of continuous 
system.  
 
040235253 คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3(3-0-6) 
 (Mathematics of Electromagnetics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 เวกเตอร์แคลคูลัสในสนามไฟฟ้าสถิตและสนามแม่เหล็กไฟฟ้า สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่แปรตามเวลา ปัญหาที่อยู่ในรูปสมการลาปลาซ กระแสไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า สมการแมกซ์เวลล์และผลเฉลย การแผ่รังสี การแพร่ของคล่ืนในตัวกลางท่ีต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง  
 Vector calculus in static electric and magnetic fields; time varying electric 
and magnetic fields; problem in Laplace equation form; current and magnetic fields; 
Maxwell’s equation and solution; radiation; wave propagation in continuous and 
discontinuous media. 
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040235254 กลศาสตร์ควอนตัม 3(3-0-6) 
 (Quantum Mechanics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ฟังก์ชันคลื่น สมการโชรดิงเจอร์ การสั่นฮาร์มอนิคเชิงเส้น หลักของกลศาสตร์คล่ืน      
แรงสู่ศูนย์กลางและโมเมนตัมเชิงมุม อะตอมไฮโดรเจน โมเมนตัมเชิงมุมแบบปั่น ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน       
ท่ีไม่ข้ึนกับเวลา การประมาณค่าและการกระเจิง 
 Wave function; Schrödinger equation; linear harmonic oscillation; principles 
of wave mechanics; central force and angular momentum; hydrogen atom; spin angular 
momentum; time-independent perturbation theory; approximation and scattering.  

 
040235255 กลศาสตร์เชิงสถิติและอุณหพลศาสตร์ 3(3-0-6) 
 (Statistical Mechanics and Thermodynamics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 วิธีเชิงคณิตศาสตร์และเชิงสถิติสำหรับอุณหพลศาสตร์ พลศาสตร์ของอนุภาคเชิงสถิติ         
อุณหพลศาสตร์เชิงสถิติ  พารามิเตอร์แบบมหภาคและการวัด การประยุกต์ของอุณหพลศาสตร์แบบ    
มหภาค 
 Mathematical and statistical methods for thermodynamics; statistical 
particle dynamics; statistical thermodynamics; macroscopic parameter and measurement; 
applications of macroscopic thermodynamics. 
 
040235256 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 (Continuum Mechanics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 การวิเคราะห์เทนเซอร์ กฎหลักมูลของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง  ความยืดหยุ่นเชิงเส้น      
การไหลของของไหลแบบไม่มีความหนืดและแบบมีความหนืด 
 Tensor analysis; fundamental law of continuum mechanics; linear elasticity; 
flow of inviscid and viscous fluids.   
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040235257 สัมพัทธภาพทั่วไป 3(3-0-6) 
 (General Relativity) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 สัมพัทธภาพพิเศษ การวิเคราะห์เทนเซอร์ สมการสนามของไอน์สไตน์ ผลเฉลยท่ีมีนัยเชิง         
กายภาพของสมการสนามของไอน์สไตน์ หลุมดำ คล่ืนความโน้มถ่วง โครงสร้างวงกว้างของปริภูมิ-เวลา 
 Special relativity; tensor analysis; Einstein’s field equation; physically 
significant solution of Einstein’s field equation; black-hole; gravitational wave; global 
structure of space-time.  
 
040235258 คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม 3(3-0-6) 
 (Mathematics of Control Systems) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ระบบควบคุมเชิงเส้น ระบบไม่เชิงเส้นและจุดสมดุล แนวคิดเกี่ยวกับเสถียรภาพ   การทำ
ให้เป็นเชิงเส้นและเสถียรภาพเฉพาะท่ี วิธีตรงของลีอาพูนอฟ ทฤษฎีบทเซตไม่แปรเปลี่ยน การออกแบบ
การควบคุมโดยวิธีของลีอาพูนอฟ ตัวสังเกต การควบคุมเหมาะท่ีสุด 
 Linear control system; nonlinear system and equilibrium point; concept of 
stability; linearization and local stability; Lyapunov’s direct method; invariant set theorem; 
control design based on Lyapunov's method; observer; optional control.  
 
040235259 พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 3(3-0-6) 
 (Computational Fluid Dynamics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 พฤติกรรมของไหล สมการควบคุม พิกัดเชิงเส้นโค้งนัยท่ัวไป การสร้างกริด การไหลแบบ
ไม่มีความหนืด การไหลบริเวณช้ันใกล้ขอบ การไหลท่ีมีความหนืดแบบบีบอัดได้และบีบอัดไม่ได้ วิธีผลต่าง
สืบเนื่องของพลศาสตร์ของไหล เสถียรภาพ การลู่เข้า การวิเคราะห์ความคลาดเคล่ือน 

 Fluid behavior; governing equation; generalization curvilinear coordinate; 
grid generation; inviscid flow; boundary-layer flow; incompressible and compressible 
viscous flows; finite difference method of fluid dynamics; stability; convergence; error 
analysis. 
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040235260 การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์มันน์ 3(3-0-6) 
 (Lattice-Boltzmann Modeling) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 เซลลูลาร์ออโตมาตา แลตทิซก๊าซเซลลูลาร์ออโตมาตา สมการโบลตซ์มันน์ การกระจาย
ฮิลเบร์ท-เอนซ์คอก-แชพแมน ตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์มันน์และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 
 Cellular automata; lattice gas cellular automata; Boltzmann equation; 
Hilbert-Enskog-Chapman expansion; Lattice-Boltzmann model and application in science 
and engineering.   
 
040235261 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Engineering Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite  : Permission Department 
 หัวข้อแปรเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ     
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องท่ีเกี่ยวกับคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
 Contents vary from year to year according to interest of students and 
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in engineering 
mathematics. 
 
040235271 การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
 (Quantitative Analysis for Business) 
  ความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ทฤษฎีการตัดสินใจ กำหนดการเชิงเส้น      
การบริหารโครงการ ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีเกม การสร้างตัวแบบ
การจำลองสถานการณ์ ซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 
  Importance of quantitative analysis; decision theory; linear programming; 
project management; Markov model; queuing model; inventory model; game theory; 
situation modelling; software for solving problem in quantitative analysis for business. 
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040235272 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์ 3(3-0-6) 
 (Probability and Measure Theory) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 เมเชอร์ในเส้นตรงและระนาบ เมเชอร์ภายนอก เซตหาเมเชอร์ได้ เมเชอร์เลอเบก          
เซตหาเมเชอร์ไม่ได้ พีชคณิตซิกมา เมเชอร์ความน่าจะเป็น ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันอย่าง
ง่าย การหาปริพันธ์เลอเบก การหาปริพันธ์เทียบกับเมเชอร์ทั่วไป ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม  ทฤษฎีบท
การลู่เข้าทางเดียวและการประยุกต์ ความต่อเนื่องสัมบูรณ์และภาวะเอกฐาน ทฤษฎีบทเรดอน-นิโคดิม 
ฟังก์ชันความหนาแน่นน่าจะเป็น 
 Measure in line and plane; outer measure; measurable set; Lebesgue 
measure; non-measurable set; sigma-algebra; probability measure; measurable function; 
random variable; simple function; Lebesgue integration; integration with respect to general 
measure; expectation of random variable; monotone convergence theorem and 
application; absolute continuity and singularity; Radon-Nikodym theorem; probability 
density function. 
 
040235273 กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Stochastic Processes and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 กระบวนการปัวซงที่มีอัตราคงที่ กระบวนการปัวซงไม่เอกพันธุ์  กระบวนการปัวซง
ประกอบ ทฤษฎีรีนิววอล โซ่มาร์คอฟ สมการแชพแมน-คอลโมโกรอฟ การจำแนกสถานะ ทฤษฎีบทลิมิต 
การเปลี่ยนสถานะระหว่างชั้น การเคลื่อนไหวแบบบราวน์ หลักการสะท้อน  การกระจายของค่าสูงสุด        
บราวเนียนบริดจ์ 
 Poisson process with constant rate; nonhomogeneous Poisson process; 
compound Poisson process; renewal theory; Markov chain; Chapman-Kolmogorov 
equation; classification of state; limit theorem; transition among classes; Brownian motion; 
reflection principles; distribution of maximum; Brownian bridge. 
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040235274 สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก 3(3-0-6) 
 (Stochastic Differential Equations) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 กระบวนการสโตแคสติกในเวลาต่อเนื่อง การเคล่ือนไหวแบบบราวน์ ปริพันธ์สโตแคสติก 
ปริพันธ์ไอโตและสตราโทโนวิค สูตรของไอโต ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก ผลเฉลยตาม
ความรู้สึกแบบอ่อนและแบบแข็ง ทฤษฎีบทลิมิตและกระบวนการลิมิต 

 Stochastic process in continuous time; Brownian motion; stochastic integral; 
Itô and Stratonovich integrals; Itô formula; theory of stochastic differential equation; weak 
and strong sense solutions; limit theorem and limit process. 
 
040235275 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 (Financial Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอ การสร้างพอร์ตโฟลิโอ ต้นทุนธุรกรรม การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ 
ทฤษฎีพอร์ตโฟลิโอลักษณะเฉพาะ ตัวแบบดิสครีตของการตั้งราคาสินทรัพย์ ตัวแบบต้นไม้แบบทวิภาค   
ตัวแบบดิสครีตท่ัวไป การค้ากำไรจากส่วนต่างของราคา มาร์ติงเกลเมเชอร์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า การต้ัง
ราคาสินทรัพย์ของระบบเวลาต่อเนื่อง ไอโตแคลคูลัส ทฤษฎีบทตัวแทนเกอร์ซานอฟและมาร์ติงเกล      
ตัวแบบอัตราดอกเบ้ีย กระบวนการสุ่มและสโตแคสติกแคลคูลัส ท่ีมาของสมการแบล็คโชล 
 Portfolio theory; portfolio construction; transaction cost; performance 
analysis; characteristic portfolio theory; discrete model of asset pricing; binary tree model; 
general discrete model; arbitrage; martingale measure; forward and future; continuous 
time asset pricing; Itô calculus; Girsanov and martingale representation theorem; interest 
rate model; random process and stochastic calculus; derivation of Black-Scholes equation. 
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040235276 ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
 (Actuarial Models) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของกระบวนการประกันภัย การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์
ประกันภัย ตัวแปรสุ่มและค่ากำหนดเฉพาะบุคคล ตัวแบบความเสี่ยงเฉพาะบุคคลสำหรับระยะเวลาส้ัน 
ค่าคาดหวังแบบมีเงื ่อนไข ตัวแบบความเสี่ยงโดยรวมสำหรับระยะเวลาสั้น กระบวนการนับและการ
ประกอบ โซ่มาร์คอฟ การสร้างตัวแบบค่าสินไหมทดแทนและกระแสเงินสด การเคลื่อนไหวแบบบราวน์
และมาร์ติงเกล ลักษณะเฉพาะวงกว้างของกระบวนการเง ินส่วนเกิน ตัวแบบการจ่ายเง ินปันผล           
การกระจาย การทรงชีพ ตัวแบบประกันชีว ิต ตัวแบบเงินรายปี เบี ้ยประกันภัยและเงินสำรอง             
การประกันภัยต่อและการประกันภัยร่วม  

Mathematical model of insurance process; actuarial modeling; random 
variable and preference of individual; individual risk model for short period; conditional 
expectation; collective risk model for short period; counting and compound processes; 
Markov chain; claim and cash flow modeling; Brownian motion and martingale; global 
characteristic of surplus process; dividend payment model; survival distribution; life 
insurance model; annuity model; premium and reserve; reinsurance and coinsurance. 

 
040235277 ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบสโตแคสติก 3(3-0-6) 
 (Loss and Stochastic Models) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ตัวแบบค่าสินไหมทดแทนรวม การกระจายความเสียหาย การกระจายความถี่ ตัวแบบ
ความเสี่ยงเฉพาะบุคคลและความเสี่ยงรวม ตัวแบบกระบวนการสโตแคสติก โซ่มาร์คอฟ การเคลื่อนไหว
แบบบราวน์ ตัวแบบการทำลาย การจำลองตัวแปรสุ ่มดิสครีตโดยขั ้นตอนวิธ ีการค้นหามาตรฐาน         
การจำลองของตัวแปรสุ่มต่อเนื่องโดยฟังก์ชันผกผัน 
 Aggregate loss model; loss distribution; frequency distribution; individual 
and collective risk models; stochastic process model; Markov chain; Brownian motion; ruin 
model; simulation of discrete random variable by standard search algorithm; simulation of 
continuous random variable by inverse function.  
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040235278 การจัดการและการวิเคราะห์การลงทุน 3(3-0-6) 
 (Investment Management and Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 สภาพแวดล้อมการลงทุนและกระบวนการ ตลาดหลักทร ัพย์ แนวคิดเก ี ่ยวกับ
ผลตอบแทนและความเสี่ยง ผลตอบแทนคาดหวัง การวิเคราะห์ความเสี่ยงและหลักทรัพย์การลงทุน     
การประเมินค่าเงินทุน ประสิทธิภาพทางการตลาด การวิเคราะห์เชิงเทคนิค หลักทรัพย์ที ่มีดอกเบี้ย     
ตลาดออปชัน การค้า ผลตอบแทนและการกำหนดราคา ตลาดซื้อขายล่วงหน้าและการค้า    

 Investment environment and process; securities market; return and risk 
concept; expected return; risk and portfolio analysis; equity valuation; market efficiency; 
technical analysis; interest bearing securities; option market; trading; return and pricing; 
futures market and trading. 
 
040235280 เร่ืองคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Selected Topic in Business Mathematics) 
 วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 Prerequisite  : Permission Department 
 หัวข้อแปรเปล่ียนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ  
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ธุรกิจ การประกันชีวิต เศรษฐศาสตร์
และการเงิน 
   Contents vary from year to year according to interest of students and 
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in business; 
insurance; economics and financial mathematics. 
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040235281 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 (Time Series Analysis and Applications) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 ความคงที่ ความแปรปรวนร่วมในตัว สเปกตรัม ตัวแทนเชิงสเปกตรัม ตัวแบบอนุกรม
เวลาเชิงเส้น การพยากรณ์ เงื ่อนไขและการตรวจสอบความคงที่และการมีอินเวอร์ส การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอาร์มาและการอนุมาน ตัวแบบอาริมาและบอ็กซ์-เจนกินส์ การทำนายแบบเวียน
เกิด ตัวแบบปริภูมิสถานะ ตัวกรองคัลแมน ตัวแบบอนุกรมเวลาแบบหลายตัวแปร   

 Stationarity; autocovariance; spectrum; spectral representation; linear time 
series model; prediction; condition and testing for stationarity and invertibility; estimation 
of ARMA model parameter and inference; ARIMA and Box-Jenkins models; recursive 
prediction; state space model; Kalman filter; multivariate time series model. 
 
040235282 การวิเคราะห์โซ่อุปทาน 3(3-0-6) 
 (Supply Chain Analysis) 
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี  
 Prerequisite  : None 
 บทนิยามของโซ่อุปทาน การวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการ กระบวนการโซ่อุปทานแบบ
มั่นคง การแลกเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทาน บทบาทและความรับผิดชอบ การวัดที่มีความหมายเพื่อสนับสนุน
กระบวนการ 

 Definition of supply chain; integrated business planning; robust supply chain 
process; supply-chain tradeoff; role and responsibility; meaningful measure for process 
support. 
 
 
 
 



   

 
 

3.2 ช่ือ ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.   
ท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยู่แล้ว ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

1 นางสุรัตนา   
   สังข์หนุน 
 

วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนารี   
มหาวิทยาลยัมหิดล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

2549 
2543 
2538 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 130 

3 3 

2 นางสาววลัยลักษณ ์
   ชวนัสพร 

Ph.D. (Applied Mathematics) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

University of St Andrews, UK  
มหาวิทยาลยัมหิดล   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

2553 
2543 
2540 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 131 

3 3 

3 นายเจษฎา   
   ธารีบุญ 

วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 

2550 
2547 
2541 

ศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 131 

3 3 

4 นางณิชาภทัร     
   พัฒนระพีเลิศ 
 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
มหาวิทยาลยับูรพา   

2552 
2546 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 132 

3 3 

5 นายเสนอ   
   คุณประเสริฐ 

Ph.D. (Mathematics) 
M.Sc. (Applied Mathematics) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

Montana State University, USA 
Montana State University, USA 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน   

2546 
2541 
2526 
2522 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 133 

3 3 

6 นายเอกชัย   
  คุณวุฒิปรีชาชาญ 

Ph.D. (Mathematical Sciences) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

Brunel University, UK 
มหาวิทยาลยัมหิดล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

2552 
2542 
2538 

อาจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 134 

- 3 
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3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ) 
 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.   
ท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยู่แล้ว ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

7 นายเสกสรร   
   สิริทรัพย์ทว ี  

Ph.D. (Applied Mathematics) 
M.S. (Applied Mathematics) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
 
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์) 

University of Colorado at Boulder, USA 
University of Colorado at Boulder, USA 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง     

2557 
2551 
2545 

 
2543 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 135 

3 - 

8 นางสาวเสาวลักษณ์ 
   เจศรีชัย 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

2545 
2540 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 137 

- 3 

9 นายอภิชาต   
   ศุรธณ ี

Dr.rer.nat. (Computer Science) 
 
วท.ม. (วิทยาการคณนา)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

Ruprecht-Karls-Universität of Heidelberg, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   

2555 
 

2547 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 137 

- 3 

10 นางสาวจารุณี 
   สุนทรานนท์ 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2560 
2549 
2547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 138 

3 - 

11 นายศุภวัชร์  
   อัศวสัมฤทธิ ์

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

มหาวิทยาลยัมหิดล   
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2552 
2548 
2546 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 139 

- 3 

 
 

 
 

 
        

 
                   45 

 
 

 
 

 
 



   

 
 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ) 
 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.   
ท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยู่แล้ว ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

12 นายอนุชิต   
   จิตพัฒนกุล 

วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
วท.ม. (วิทยาการคณนา)  
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   

2555 
2547 
2543 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 139 

- 3 

13 นางจิราภรณ ์
   ร่ืนสัมฤทธิ ์

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

มหาวิทยาลยัมหิดล   
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่   

2553 
2546 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 141 

- 3 

14 นายคมสันต์  
   เนียมเปรม 

Ph.D. (Computational and     
        AppliedMathematics) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Old Dominion University, USA  
 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

2553 
 

2549 
2546 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 142 

- 3 

15 นายภาณุมาศ     
   แสวงทอง 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั   

2553 
2546 
2544 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 143 

3 - 

16 นางสาวชนากานต์ 
   เกียรติอร่ามกุล 
 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล   
มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์   

2554 
2550 
2547 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 144 

- 3 

17 นางสาวกนกวรรณ     
   สิทธเิถกิงเกียรติ 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร   
มหาวิทยาลยันเรศวร   

2556 
2546 

รองศาสตราจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 145 

3 - 
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 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร (ต่อ) 
 

ลำดับ 
ท่ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ.   
ท่ีสำเร็จ 

การศึกษา 

ตำแหน่ง 
ทางวิชาการ 

 
 

ผลงานทางวิชาการ 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

ท่ีมีอยู่
แล้ว 

ท่ีจะมีใน
หลักสูตรนี้ 

18 นายศักด์ิชาย  
   ต้ังประเสริฐ 

ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

2558 
 

2550 
2547 

 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 146 

- 3 

19 นางสาวจีราวรรณ    
   สุขสำราญ 

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

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2560 
2554 

 
2552 

อาจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 147 

- 3 

20 นายเอกภัค  
   เจริญเลิศมงคล 

วท.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
 
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2560 
2553 

 
2551 

อาจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 148 

- 3 

21 Mr.Elvin James 
   Moore 

Ph.D. (Theoretical Physics)    
M.Sc. (Physics)  
B.Sc. (Physics) 

Harvard University, USA 
University of Western Australia, Australia 
University of Western Australia, Australia 

2509 
2501 
2500 

อาจารย์ ตามเอกสาร 
ภาคผนวก หน้า 148 

3 3 
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4.   องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
6.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 
6.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 
6.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
 

5.   ข้อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 
นักศึกษาที่จะเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์จะต้องลงทะเบียนศึกษามาไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

หรือมีความรู้พื ้นฐานเพียงพอที่จะทำการศึกษาในหัวข้อโครงงานหรืองานวิจัยที่เกี ่ยวกับสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน  ก  แบบ ก 2 จะต้องทำวิจัยโดยการลงทะเบียนเรียนวิชา
วิทยานิพนธ์ตามที ่กำหนดในหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์วัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี        
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

สำหรับนักศึกษาที่เลือกศึกษาในแผน ข จะต้องทำวิจัยโดยการลงทะเบียนเรียนวิชาสารนิพนธ์
ตามที่กำหนดในหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์วัดผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า      
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
5.1 คำอธิบายโดยย่อ 

การทำโครงงานหรืองานวิจัย  จะแสดงถึงศักยภาพของนักศึกษา  ในการบูรณาการ       
องค์ความรู้ท่ีได้ศึกษามาท้ังหมด เพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง  โดยการศึกษาวรรณคดีท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นทฤษฎีที ่มาสนับสนุนการตั้งสมมุติฐาน  การศึกษาของนักศึกษาอาจจะมีการรวบรวม
ข้อมูลหรือไม่มีก็ได้  แต่ต้องมีการพิสูจน์  เพื่อการยอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานท่ีกำหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
การทำโครงงานหรืองานวิจัย  มาตรฐานผลการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์ความรู้ใหม่ที ่มี

ผลกระทบต่อองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ประยุกต์  โดยพิจารณาจากการนำเสนอผลงานระดับ
นานาชาติหรือการนำเสนอผลงานระดับชาติ 

5.3 ช่วงเวลา 

ปีท่ี 2 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
12  หน่วยกิต 
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5.5  การเตรียมการ 
นักศึกษาที่จะเสนอหัวข้อโครงงานหรืองานวิจัย  จะต้องมีผ่านรายวิชาในหมวดวิชาบังคับ

อย่างน้อย 10 หน่วยกิต และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ และมีคู่มือการทำ
วิทยานิพนธ์ในการจัดทำรูปเล่ม 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
การประเมินผลจากเนื้องานและคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์     โดยให้เป็นไป

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

 

 
หมวดท่ี  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ด้านภาวะผู้นำและการทำงาน
เป็นกลุ่ม 

(1) การทำรายงานและการนำเสนอผลงานของนักศึกษาในรายวิชาต่างๆ  
การทำงานเป็นกลุ ่มซึ ่งต ้องผลัดเปลี ่ยนกันเป็นผู ้นำและรู ้จัก         
การทำงานเป็นกลุ่ม 

(2) มีการจัดงานสานสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา บัณฑิตและคณาจารย์
โดยนักศึกษาปัจจุบันเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

(3) ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เทคโนโลยีเพื่อการทำงานเป็นกลุ่มหรือ
เพื่อการประสานงาน รวมถึงเทคโนโลยีที ่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพื่อ  
การตัดสินใจ หรือเพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถึงผลกระทบต่อสังคมต่องาน  
หรือหน้าท่ีการรับผิดชอบของตน  และผลกระทบส่วนบุคคลท่ีมีต่อตนเอง  
และข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชาต่างๆ 

ด้านวินัย การส่งเสริมให้นักศึกษามาเรียนตรงเวลาท่ีกำหนด  การส่งรายงานความ
สม่ำเสมอในการทำงานและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
(1) ผู้สอนจะต้องสอดแทรกปัญหาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาต่างๆ 
(2) การให้งานโดยสอดแทรกตัวชี้วัดด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ในการให้คะแนน 

ตัวอย่างเช่น   การตรงต่อเวลา  การอ้างอิงแหล่งท่ีมาของเอกสาร  เป็นต้น 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) การสังเกตพฤติกรรม  การโต้ตอบ  การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในห้องเรียน 
(2) ประเมินผลจากผลการสอบในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณธรรม  จริยธรรม  ประเมิน

จากการรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาใน
การทำงานกลุ่ม 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

(2) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม  รวมทั ้งนำความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใช้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ใช้การเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เร ียนกับ

ผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
(2) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในรายวิชาต่างๆ  โดยมีการอ้างอิงจากงานวิจัย และ         

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
(3) ใช้เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู้ด้านภาษาท่ีเกี่ยวข้อง

ในรายวิชาต่างๆ 
(4) ใช้เทคนิคการเรียนการสอนแบบผสมผสานเทคนิคการเรียนการสอนแบบต่างๆ  

เข้าด้วยกัน ตามสถานการณ์และความจำเป็นในแต่ละรายวิชา 
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ
ย่อย  การสอบกลางภาค  การสอบปลายภาค เป็นต้น 

(2) ประเมินจากรายงานและการนำเสนอรายงาน  การทดสอบ ประมวลผลความรู้ 
(3) ประเมินจากการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  การสอบความก้าวหน้า การสอบป้องกัน

วิทยานิพนธ์  และการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการ

แก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
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(2) มีทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการพัฒนา คิดค้น และวิจัย อันทำให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) เน้นการสอนให้เกิดกับนักศึกษา  รู้จักบูรณาการและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความรู้

ต่างๆ  ผ่านการทำรายงาน  และงานท่ีมอบหมายในวิชาต่างๆ 
(2) เน้นการสอนให้รู้จักการสังเกต  สามารถจับประเด็นท่ีมาและความสำคัญของปัญหา

ต่างๆ ในงานและวิชาชีพที ่ตนรับผิดชอบ เพื ่อนำมากำหนดวัตถุประสงค์ใน        
การแก้ปัญหานั้นๆ  อย่างมีการบูรณาการ  การทำข้อเสนอโครงการวิทยานิพนธ์
และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย 

(3) เน้นให้เห็นความสำคัญและรู้จักเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจ
แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลและอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง  ผ่านการศึกษา       
การทำสารนิพนธ์  การทำวิทยานิพนธ์  และวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากผลการทำรายงาน  งานท่ีได้รับมอบหมาย 
(2) ประเมินจากการสอบหัวข้อ  ความก้าวหน้า  และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื ่อสารกับกลุ ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะที่มีความหลากหลายในสาขาวิชา และระดับความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านท้ังในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
(1) กำหนดให้มีการทำรายงาน  หรืองานท่ีมอบหมายในแต่ละวิชา  และมีการนำเสนอ

ผลงานหรือรายงานนั้นๆ 
(2) ใช้การเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างผู้เร ียนกับ

ผู้เรียนและระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน 
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอผลงานหรือ

รายงานในวิชาต่างๆ 
(2) ประเมินจากการสอบสารนิพนธ์หรือการสอบวิทยานิพนธ์ 
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการแก้ปัญหา  โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการ

แกป้ัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(2) มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลท้ังทางการพูด  การเขียน  และเลือกใช้รูปแบบของส่ือ

ได้อย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การสื่อสาร  

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สอดแทรกการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขลงไปในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
(2) มีการทดลอง  ค้นคว้าเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศลงในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
(3) จัดทำ  e-mail  group  หรือ  blog  ของนักศึกษา  เพื ่อการสื ่อสาร  การส่ง

รายงาน  และประสานงานระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา  และระหว่างนักศึกษา
กับนักศึกษา 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  และ  
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) ประเมินจากการใช้งาน  blog  หรือ  e-mail  เพื ่อการประสานงานระหว่าง

อาจารย์กับนักศึกษา 
(2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางการปฏิบัติในวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        3(3-0-6) 
       (Theory of Ordinary Differential Equations) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข         3(3-0-6) 
       (Numerical Analysis) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 
       (Mathematical Analysis) ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ○ 

040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1        1(0-3-1) 
       (Applied Mathematics Seminar I) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

040235107  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2        1(0-3-1) 
       (Applied Mathematics Seminar II) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

040235108  ระเบียบวิธีวิจัย           1(0-3-1) 
            (Research Methodology) ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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รายวิชา 
คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235109  สารนิพนธ์          6 
       (Master Project) ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

040235110  วิทยานิพนธ์                                   12 
                  (Thesis) ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● 

040235212  พีชคณิตนามธรรม          3(3-0-6) 
             (Abstract Algebra) ● ○ ●  ○ ○ ● ○  ○ 

040235213  ทอพอโลยี           3(3-0-6) 
                 (Topology) ● ○ ●  ○ ○ ● ○  ○ 

040235214  การวิเคราะห์เชิงซ้อน         3(3-0-6) 
       (Complex Analysis) ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○  ○ 

040235215  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์      3(3-0-6) 
      (Partial Differential Equations and 
      Applications) 

● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235216  สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์         3(3-0-6) 
                 (Delay Differential Equations) ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 
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รายวิชา 

คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235217  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน         3(3-0-6)
             (Functional Analysis) ● ○ ●  ○ ○ ● ○  ○ 

040235218  สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน         3(3-0-6) 
            (Fractional Differential Equations) ● ○ ●  ● ● ● ○  ○ 

040235219  วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์          3(3-0-6) 
       (Finite Element Method) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235220  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข         3(3-0-6) 
            (Numerical Linear Algebra) ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 

040235222  ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง          3(3-0-6) 
                 (Theory of Difference Equations) ● ○ ●  ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235223  ระบบเชิงพลวัต          3(3-0-6) 
     (Dynamical Systems) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

040235224  วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์        3(3-0-6) 
             (Numerical Methods for Differential 
                 Equations) 

● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 
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รายวิชา 
คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235225  วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
                 (Symmetry Methods for Differential 
                 Equations) 

● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235226  การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
       (Mathematical Modeling) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235227  การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงตัวเลข        3(3-0-6) 
                 (Numerical Optimization) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235228  ทฤษฎีกราฟขั้นสูง          3(3-0-6)  
                 (Advanced Graph Theory) ● ○ ●  ○ ○ ● ○  ○ 

040235229  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
                 (Selected Topic in Applied Mathematics) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235244  สมการปริพันธ์ขั้นสูง          3(3-0-6) 
       (Advanced Integral Equations) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235245  อสมการเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
             (Advanced Mathematical Inequalities) ● ○ ●  ● ○ ● ○  ○ 
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รายวิชา 

คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235246  ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์        3(3-0-6) 
             (Fixed Point Theory and Applications)  ● ○ ●  ● ○ ● ○  ○ 

040235247  แคลคูลัสของการแปรผันและการประยุกต์    3(3-0-6) 
     (Calculus of Variations and Applications) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

040235251  คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล      3(3-0-6) 
       (Mathematics of Fluid Dynamics) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

040235252  พลศาสตร์แบบฉบับ          3(3-0-6) 
                 (Classical Dynamics) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235253  คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
       (Mathematics of Electromagnetics) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235254  กลศาสตร์ควอนตัม          3(3-0-6) 
       (Quantum Mechanics) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ 

040235255  กลศาสตร์เชิงสถิติและอุณหพลศาสตร์        3(3-0-6) 
       (Statistical Mechanics and Thermodynamics) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

040235256  กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง         3(3-0-6) 
     (Continuum Mechanics)  ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ○ ○ 
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รายวิชา 
คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235257  สัมพัทธภาพท่ัวไป     3(3-0-6) 
       (General Relativity) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

040235258  คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม        3(3-0-6) 
                 (Mathematics of Control Systems) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235259  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ        3(3-0-6) 
       (Computational Fluid Dynamics) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235260  การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์มันน ์       3(3-0-6) 
                 (Lattice-Boltzmann Modeling) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235261  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 
                 วิศวกรรม                                         3(3-0-6) 
                 (Selected Topic in Engineering  
                 Mathematics) 

● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235271  การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ        3(3-0-6)
             (Quantitative Analysis for Business) ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ○ ○ 
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รายวิชา 

คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235272  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์        3(3-0-6) 
       (Probability and Measure Theory) ● ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ 

040235273  กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์    3(3-0-6) 
       (Stochastic Processes and Applications) ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 

040235274  สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก        3(3-0-6) 
             (Stochastic Differential Equations) ● ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ○ 

040235275  คณิตศาสตร์การเงิน          3(3-0-6) 
       (Financial Mathematics) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235276  ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย        3(3-0-6) 
       (Actuarial Models) ● ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ 

040235277  ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบสโตแคสติก    3(3-0-6) 
             (Loss and Stochastic Models) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 

040235278  การจัดการและการวิเคราะห์การลงทุน        3(3-0-6) 
             (Investment Management and Analysis) ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 

040235280  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ     3(3-0-6) 
             (Selected Topic in Business Mathematics) ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 
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รายวิชา 
คุณธรรม   
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์      
เชิงตัวเลขการ

สื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

040235281  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประยุกต์   3(3-0-6)
             (Time Series Analysis and Applications) ● ○ ● ● ● ○ ● ○ ● ○ 

040235282  การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน         3(3-0-6) 
              (Supply Chain Analysis) ● ○ ● ● ○ ○ ● ○ ● ○ 
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3. ผลการเรียนรู ้ท ี ่คาดหวัง (Expected Learning  Outcomes: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง (Expected Learning  Outcomes) ของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผลการ
เรียนรู้ที ่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific outcome: S) และ ผลการเรียนรู ้ ท่ี
คาดหวังด้านความรู้และทักษะท่ัวไป (Generic outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้ 

 
ELO 1 (G) สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา 
ELO 2 (S) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
ELO 3 (S) สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
ELO 4 (S) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการที่เหมาะสม  รวมทั้งนำความรู้ทางด้าน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใช้ในศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 
ELO 5 (S) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหาท่ี

เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
ELO 6 (S) มีทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการพัฒนา คิดค้น และวิจัย อันทำให้เกิดองค์

ความรู้ใหม่ต่อการเปล่ียนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ELO 7 (G) สามารถสื ่อสารก ับกล ุ ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั ้งภาษาไทยและ

ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ELO 8 (G) สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะที่มีความหลากหลายในสาขาวิชา และระดับความ

เช่ียวชาญเฉพาะด้านท้ังในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม 
ELO 9 (S) มีทักษะในการแก้ปัญหา  โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการ

แกป้ัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
ELO 10 (G) มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลทั้งทางการพูด  การเขียน  และเลือกใช้รูปแบบของสื่อได้

อย่างเหมาะสม 
 
 
  
 
 

 
 

 



   

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

ELO1 
TQF 

1.1-1.2 

ELO2 
TQF 

1.1-1.2 

ELO3 
TQF 

2.1-2.2 

ELO4 
TQF 

2.1-2.2 

ELO5 
TQF 

3.1-3.2 

ELO6 
TQF 

3.1-3.2 

ELO7 
TQF 

4.1-4.2 

ELO8 
TQF 

4.1-4.2 

ELO9 
TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม           

(1) สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรง
ต่อเวลา 

✓          

(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  ✓         

2.  ด้านความรู้           

(1) สามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีท่ีสำคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

  ✓        

(2) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสม  
รวมทั้งนำความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ไปใช้ใน
ศาสตร์อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

   ✓       

3.  ด้านทักษะทางปัญญา           

(1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประยุกต์ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 

    ✓      

(2) มีทักษะในการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ในการพัฒนา คิดค้น 
และวิจัย อันทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ต่อการเปล่ียนแปลง
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

     ✓     
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ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 

ELO1 
TQF 

1.1-1.2 

ELO2 
TQF 

1.1-1.2 

ELO3 
TQF 

2.1-2.2 

ELO4 
TQF 

2.1-2.2 

ELO5 
TQF 

3.1-3.2 

ELO6 
TQF 

3.1-3.2 

ELO7 
TQF 

4.1-4.2 

ELO8 
TQF 

4.1-4.2 

ELO9 
TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ           

(1) สามารถส่ือสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนา
ท้ังภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

      ✓    

(2) สามารถปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะท่ีมีความหลากหลายใน
สาขาวิชาและระดับความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท้ังในบทบาท
ของผู้นำและผู้ตาม 

       ✓   

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          

(1) มีทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

        ✓  

(2) มีทักษะในการนำเสนอข้อมูลท้ังทางการพูด  การเขียน  และ
เลือกใช้รูปแบบของส่ือได้อย่างเหมาะสม 

         ✓ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 
 

รายวิชา 
ELO1 
TQF 

1.1-1.2 

ELO2 
TQF 

1.1-1.2 

ELO3 
TQF 

2.1-2.2 

ELO4 
TQF 

2.1-2.2 

ELO5 
TQF 

3.1-3.2 

ELO6 
TQF 

3.1-3.2 

ELO7 
TQF 

4.1-4.2 

ELO8 
TQF 

4.1-4.2 

ELO9 
TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ        3(3-0-6) 
       (Theory of Ordinary Differential Equations) ●  ● ●   ●    

040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข         3(3-0-6) 
       (Numerical Analysis) ●  ● ●   ●  ●  

040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 
       (Mathematical Analysis) ●  ●    ●    

040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1        1(0-3-1) 
       (Applied Mathematics Seminar I) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

040235107  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2        1(0-3-1) 
       (Applied Mathematics Seminar II) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

040235108  ระเบียบวิธีวิจัย           1(0-3-1) 
            (Research Methodology) 

 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

040235109  สารนิพนธ์          6 
                 (Master Project) 
 

● ● ● ● ● ● ●  ● ● 
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รายวิชา ELO1 
TQF 

1.1-1.2 

ELO2 
TQF 

1.1-1.2 

ELO3 
TQF 

2.1-2.2 

ELO4 
TQF 

2.1-2.2 

ELO5 
TQF 

3.1-3.2 

ELO6 
TQF 

3.1-3.2 

ELO7 
TQF 

4.1-4.2 

ELO8 
TQF 

4.1-4.2 

ELO9 
TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235110  วิทยานิพนธ์                                   12 
                  (Thesis) ● ● ● ● ● ● ●  ● ● 

040235212  พีชคณิตนามธรรม          3(3-0-6) 
             (Abstract Algebra) ●  ●    ●    

040235213  ทอพอโลยี           3(3-0-6) 
                 (Topology) ●  ●    ●    

040235214  การวิเคราะห์เชิงซ้อน         3(3-0-6) 
       (Complex Analysis) ●  ●    ●    

040235215  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์      3(3-0-6) 
       (Partial Differential Equations and 
       Applications) 

●  ● ●   ●    

040235216  สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์         3(3-0-6) 
                 (Delay Differential Equations) ●  ● ● ●  ●  ●  

040235217  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน         3(3-0-6)
             (Functional Analysis) ●  ●    ●    

040235218  สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน         3(3-0-6) 
                 (Fractional Differential Equations) 
 

●  ●  ● ● ●    
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รายวิชา ELO1 
TQF 

1.1-1.2 

ELO2 
TQF 

1.1-1.2 

ELO3 
TQF 

2.1-2.2 

ELO4 
TQF 

2.1-2.2 

ELO5 
TQF 

3.1-3.2 

ELO6 
TQF 

3.1-3.2 

ELO7 
TQF 

4.1-4.2 

ELO8 
TQF 

4.1-4.2 

ELO9 
TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235219  วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์          3(3-0-6) 
       (Finite Element Method) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235220  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข         3(3-0-6) 
            (Numerical Linear Algebra) ●  ● ● ●  ●  ●  

040235222  ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง          3(3-0-6) 
                 (Theory of Difference Equations) ●  ●    ●    

040235223  ระบบเชิงพลวัต          3(3-0-6) 
     (Dynamical Systems) ●  ● ● ● ● ●    

040235224  วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์        3(3-0-6) 
             (Numerical Methods for Differential 
                 Equations) 

●  ● ● ●  ●  ●  

040235225  วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
                 (Symmetry Methods for Differential 
                 Equations) 

●  ● ●   ●    

040235226  การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
       (Mathematical Modeling) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235227  การหาค่าเหมาะท่ีสุดเชิงตัวเลข        3(3-0-6) 
                 (Numerical Optimization) ●  ● ● ● ● ●  ●  
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รายวิชา ELO1 
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ELO8 
TQF 

4.1-4.2 

ELO9 
TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235228  ทฤษฎีกราฟขั้นสูง          3(3-0-6)  
                 (Advanced Graph Theory) ●  ●    ●    

040235229  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
                 (Selected Topic in Applied Mathematics) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235244  สมการปริพันธ์ขั้นสูง          3(3-0-6) 
       (Advanced Integral Equations) ●  ● ●   ●    

040235245  อสมการเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง        3(3-0-6) 
             (Advanced Mathematical Inequalities) ●  ●  ●  ●    

040235246  ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์        3(3-0-6) 
             (Fixed Point Theory and Applications)  ●  ●  ●  ●    

040235247  แคลคูลัสของการแปรผันและการประยุกต์    3(3-0-6) 
     (Calculus of Variations and Applications) ●  ● ● ● ● ●    

040235251  คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล      3(3-0-6) 
       (Mathematics of Fluid Dynamics) ●  ● ● ● ● ●    

040235252  พลศาสตร์แบบฉบับ          3(3-0-6) 
                 (Classical Dynamics) ●  ● ●   ●    

040235253  คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า     3(3-0-6) 
       (Mathematics of Electromagnetics) ●  ● ●   ●    
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รายวิชา ELO1 
TQF 

1.1-1.2 

ELO2 
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TQF 

5.1-5.2 

ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235254  กลศาสตร์ควอนตัม          3(3-0-6) 
       (Quantum Mechanics) ●  ● ● ● ● ●    

040235255  กลศาสตร์เชิงสถิติและอุณหพลศาสตร์        3(3-0-6) 
       (Statistical Mechanics and Thermodynamics) ●  ● ●   ●  ●  

040235256  กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง         3(3-0-6) 
     (Continuum Mechanics)  ●  ● ● ●  ●    

040235257  สัมพัทธภาพท่ัวไป     3(3-0-6) 
       (General Relativity) ●  ● ●   ●    

040235258  คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม        3(3-0-6) 
                 (Mathematics of Control Systems) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235259  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ        3(3-0-6) 
       (Computational Fluid Dynamics) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235260  การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์มันน ์       3(3-0-6) 
                 (Lattice-Boltzmann Modeling) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235261  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 
                 วิศวกรรม                                         3(3-0-6) 
                 (Selected Topic in Engineering  
                 Mathematics) 

●  ● ● ● ● ●  ●  
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ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235271  การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ        3(3-0-6)
             (Quantitative Analysis for Business) ●  ● ●  ● ●    

040235272  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์        3(3-0-6) 
       (Probability and Measure Theory) ●  ● ●     ●  

040235273  กระบวนการสโตแคสติกและการประยุกต์    3(3-0-6) 
       (Stochastic Processes and Applications) ●  ● ● ●  ●  ●  

040235274  สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก        3(3-0-6) 
             (Stochastic Differential Equations) ●  ● ●  ● ●  ●  

040235275  คณิตศาสตร์การเงิน          3(3-0-6) 
       (Financial Mathematics) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235276  ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย        3(3-0-6) 
       (Actuarial Models) ●  ● ● ● ● ●  ●  

040235277  ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบสโตแคสติก    3(3-0-6) 
             (Loss and Stochastic Models) ●  ● ●   ●  ●  

040235278  การจัดการและการวิเคราะห์การลงทุน        3(3-0-6) 
             (Investment Management and Analysis) ●  ● ● ●  ●  ●  

040235280  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ     3(3-0-6) 
             (Selected Topic in Business Mathematics) ●  ● ● ●  ●  ●  
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รายวิชา 
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ELO10 
TQF 

5.1-5.2 

040235281  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการประยุกต์   3(3-0-6)
             (Time Series Analysis and Applications) ●  ● ● ●  ●  ●  

040235282  การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน         3(3-0-6) 
              (Supply Chain Analysis) ●  ● ●   ●  ●  
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หมวดท่ี  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ว่าด้วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์จะใช้การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  งานที่มอบหมาย  

รายงานหรือการสอบประเภทอื่นๆ  โดยวิธีการทวนสอบที่ใช้จะขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้    
ในด้านต่างๆ  เป็นสำคัญ 

 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

2. ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00  (จากระบบ  4  ระดับคะแนน) 

3. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที ่แต่งต้ัง

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้ 

4. การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย

ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ ตามประกาศ

ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

หรือนำเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการ

ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Full Proceedings) ดังกล่าว จำนวน 1 เรื่อง 

5. เกณฑ์อื่น ๆ 

5.1  กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ 

      ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

5.2  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ 

      ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

แผน ข 
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร 

2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า  3.00  (จากระบบ  4  ระดับคะแนน) 



  มคอ. 2 

72 

3. สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 

4. เสนอสารนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที ่แต่ง ต้ัง

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ

เข้ารับฟังได้ 

5. สารนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของสารนิพนธ์ ต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 

6. เกณฑ์อื่น ๆ 

6.1  กรณีท่ีเรียนรายวิชาหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิตต้องมีผลสัมฤทธิ์ 

      ตามท่ีกำหนดในหลักสูตร 

6.2  สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความสามารถ 

      ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

 

หมวดท่ี  6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
สำหรับอาจารย์ใหม่  จะมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  ให้ฟัง  และมอบเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดวิชา
รวมถึงตัวชี้วัดมาตรฐานผลการเรียนรู้ต่างๆ  ให้อาจารย์ใหม่ทราบและปฏิบัติตาม  รวมถึงข้อกำหนด
หรือข้อบังคับต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  การเป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา  การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในวิชาสารนิพนธ์  และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แนวทางการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  และแนะนำแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน  และแนวทาง
สอนแบบต่างๆ  รวมทั้งแนะนำสถานท่ี  เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง  และแนะนำอาจารย์ใหม่ต่อนักศึกษา 

 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

- คณาจารย์ทบทวนผลการเรียนการสอน  หรือผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของ
นักศึกษาของรายวิชาต่างๆ  รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา  เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลต่อไป 

- ผู้จัดการหลักสูตร  ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร  และผลการทวนสอบมาตรฐาน
สัมฤทธิ์ของนักศึกษา  และความคิดเห็นของนักศึกษา  และอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผลของ
คณาจารย์ 
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2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปดูงานหรือทำวิจัยท้ังในและต่างประเทศ 

- ส่งเสริมการทำวิจัย  เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม ่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในอุตสาหกรรม 

- ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 
การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นการดำเนินการภายใต้การกำกับมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA  โดยให้
รายงานผลการดำเนินการตามเกณฑ์ดังกล่าวทุกปี ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (1) ทุกข้อ และผ่านการประเมินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA 
ระดับหลักสูตร ตามวงรอบท่ีกำหนด 

 
2. บัณฑิต 

ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ได้นำข้อมูลสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการจัดการศึกษาของ
หลักสูตรของทั ้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และรวมถึงข้อมูลจากมหาวิทยาลัยท่ีได้มีการสำรวจ         
ความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มาใช้ประกอบในการวางแผนการรับนักศึกษา
และปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น  

 
3. นักศึกษา 

3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา 
มีการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาใน

การเรียนวิชาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที ่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ 
โดยจัดระบบการประสานงาน นัดหมายอย่างเป็นระบบ 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคำร้อง

ขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ หรือสามารถดำเนินการอุทธรณ์ได้ 
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4. อาจารย์ 
4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีระดับ
คะแนนความสามารถภาษาอังกฤษได้คะแนนขั ้นต่ำตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื ่อง เกณฑ์
มาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับการบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ .ศ. 
2558 โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 

4.2  การพัฒนาอาจารย์ 
สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เพื่อรับวิทยาการใหม่ๆ ในวิชาชีพ 
เพื่มศักยภาพด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงาน
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผลงานมาพัฒนาการเรียนการสอน สร้างแรงจูงใจในการทำผลงานทาง
วิชาการ โดยอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ จะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดใน
การพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดใน
การพิจารณาแต่งต้ังให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4.3  การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู ้สอน และอาจารย์ท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน การสอน ประเมินผล และให้
ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สำหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทำให้บรรลุเป้าหมายตามผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของ
หลักสูตร (Expected Learning Outcomes) และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึง
ประสงค์ 

 
5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 หลักสูตร 
มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลและคอยให้คำแนะนำ ตลอดจนแนวปฏิบัติ

ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับผู้บริหารของวิทยาลัยและอาจารย์ผู ้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลโดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน ในทุกภาคการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาในภาพรวมของผลการดำเนินงานท้ังหมด สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้
มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหาร
จัดการการเปิดรายวิชาต่าง ๆ ท้ังวิชาบังคับและวิชาเลือก ท่ีเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ
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การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยสนองความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ
ท้ังนี้หลักสูตรจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี 

5.2 การเรียนการสอน 
มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้กำกับดูแลพิจารณาการวางระบบผู้สอนในแต่ละ

รายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน  และเป็นความรู้ท่ี
ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เน้นในการใช้เทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัย
เป็นฐานและการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นต้น รวมถึงการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรู้ OBE.3 และ OBE.4 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการ
พัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง รวมถึงการพิจารณากำหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การกำหนดอาจารย์
ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ เพื่อสามารถให้คำปรึกษา
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระต้ังแต่กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้า
อิสระการสอบป้องกัน และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาจนสำเร็จการศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
มีคณะกรรมการประจำหลักสูตรเป็นผู้กำกับข้อมูลเกี ่ยวกับสัมฤทธิผลการเรียนรู ้ของ

นักศึกษา     โดยการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  (OBE.5 
OBE.6 และ OBE.7) และการประเมินวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ เพื่อสะท้อนสภาพจริง
ด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้
ความสำคัญกับการกำหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที่มีคุณภาพ และ
วิธีการให้เกรดท่ีสะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 

 
6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดสรรงบประมาณประจำปีและเงินรายได้ เพื่อใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยการบริหาร
งบประมาณเป็นไปตามระเบียบ/ประกาศ การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และข้อบังคับอื่นท่ี
เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสำนัก

หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์และด้านอื่นๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น      
อีกท้ังยังมีตำราเฉพาะทาง และวารสารทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อนักศึกษาสามารถใช้เป็นแหล่งข้อมูล
ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยได้ 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ประสานงานกับสำนักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา ส่ิงพิมพ์วารสาร ฐานข้อมูล

เพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เพื่อบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า 
และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู ้สอนแต่ละ
รายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายช่ือหนังสือ ตลอดจนส่ืออื่นๆ ท่ีจำเป็น  

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ประจำห้องเรียนของวิทยาลัย 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะสำรวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนในทุกภาค

การศึกษาด้วยแบบการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อจัดทำงบประมาณในแต่ละปี ในการจัดหาทรัพยากรให้พอเพียงต่อความต้องการในการเรียน
การสอน 
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7 การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชีผ้ลการดำเนินงาน 
ปกีารศึกษา 

ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1. อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินการหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที ่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ OBE.3 และ OBE.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE.5 และ OBE.6 ภายใน 
30 วันหลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการหลักสูตร ตามแบบ OBE.7 ภายใน 60 วัน
หลังส้ินสุดปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกำหนด
ใน OBE.3 และ OBE.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน OBE. 7  
ปีท่ีแล้ว  

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการ
จัดการเรียนการสอน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ    
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 ต่อปี 

- ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - ✓ ✓ ✓ 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรงุการดำเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชี้แจงกลยุทธ์ที่เลือกใช้ตามความเหมาะสม

ของแผนการสอน การประเมินกลยุทธ์การสอนใช้การพิจารณาจากความเข้าใจและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยอาศัยผลการทดสอบย่อย คะแนนการทดสอบกลางภาค 
คะแนนการทดสอบปลายภาคการตอบคำถามและอภิปรายในห้องเรียน 

(2) การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการใช้โดยใช้แบบสอบถาม
หรือประมวลผลต่อการสนทนาระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) นักศึกษาประเมินการสอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงปลายภาคการศึกษาผ่าน

ระบบคอมพิวเตอร์ 
(2) อาจารย์ประเมินทักษะการสอนจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษากิจกรรม 

และงานท่ีมอบหมายแก่นักศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดำเนินการในทุกๆ 4 ปี โดยพิจารณาผลจาก 

2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
จากการประชุมอภิปรายโดยอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำที่ดำเนินการสอน

ในหลักสูตร 
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินหลักสูตรท้ังจากภาครัฐและภาคเอกชน 

โดยใช้แบบประเมินท่ีทางมหาวิทยาลัยกำหนด 
2.3 นายจ้าง และ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยนายจ้างหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตร 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม 
 

3. การประเมินผลดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  โดย

คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา วิชาอย่างน้อย 1 คนท่ีได้รับ
การแต่งตัวจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
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เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดำเนินการครบ 5 
ข้อตามตัวบ่งชี ้ผลการ
ดำเนินงาน 

มีการดำเนินงานครบ 8 
ข ้อตามต ัวบ ่งช ี ้ผลการ
ดำเนินงาน 

มีการดำเนินการครบ 12 
ข้อ ตามตัวบ่งชี ้ผลการ
ดำเนินงาน 

 
ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย    แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกๆ  5 ปี และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 

 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูล จะทำให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา กรณีท่ีพบปัญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทำได้ตลอดเวลาท่ีพบปัญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ท้ังฉบับนั้น จะกระทำทุก 5 ปี ท้ังนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต    
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ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก 1 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
ภาคผนวก 2 ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
ภาคผนวก 3 คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก 4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไข 

เพิ่มเติม 
ภาคผนวก 5 ผลงานวิชาการอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ภาคผนวก 6 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 
ภาคผนวก 7 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  ประยุกต์ (ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
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ภาคผนวก 1 

 
แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร



   

 
 

แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
 

แผน ก แบบ ก 2 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1         ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
    

040235101 3(3-0-6)  040235106 1(0-3-1)  040235107 1(0-3-1)  040235110 9 
Theory of Ordinary 

Differential Eq. 
 Applied Mathematics 

Seminar I 
 

Applied Mathematics 
Seminar II 

 Thesis 

 
 

040235103 3(3-0-6)  0402352xx 3(x-x-x)  0402352xx 3(x-x-x)    
Numerical Analysis 

 
 

Elective  Elective   

 
 

040235105 3(3-0-6)  0402352xx 3(x-x-x)  040235110 3    

Mathematical Analysis 
 

Elective  Thesis  
 
 

 
 

040235108 1(0-3-1)  0402352xx 3(x-x-x)        

Research Methodology 
 

Elective 
 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
มคอ. 2 

82 



   

 
 

แผน ข 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1       ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2        ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1         ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

040235101 3(3-0-6)  040235106 1(0-3-1)  040235107 1(0-3-1)  040235109 6 
Theory of Ordinary 

Differential Eq. 
 Applied Mathematics 

Seminar I 
 

Applied Mathematics 
Seminar II 

 Master Project 

 
 

040235103 3(3-0-6)  0402352xx 3(x-x-x)  0402352xx 3(x-x-x)    
Numerical Analysis 

 
 

Elective  Elective   

 
 

040235105 3(3-0-6)  0402352xx 3(x-x-x)  0402352xx 3(x-x-x)    

Mathematical Analysis 
 

Elective  Elective  
 
 

 
 

040235108 1(0-3-1)  0402352xx 3(x-x-x)  0402352xx 3(x-x-x)    

Research Methodology 
 

Elective 
 
 

Elective  
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ภาคผนวก 2 
 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร 
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รายละเอียดการกำหนดรหัสวิชาของหลักสูตร 
 
0     4     0     2     3     5     x     x     x 
 
      

ลำดับรายวิชาภายใต้หมวดวิชา 
 

       หมวดวิชา 
       1  หมวดวิชาบังคับ 
       2  หมวดวิชาเลือก 
 
       ระดับการศึกษา 
       1  ปวช. 

2  ปวส. /อนุปริญญา  
       3  ปริญญาตรี 
       4  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
       5  ปริญญาโท 
       6  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
       7  ปริญญาเอก 
 
       สาขาวิชา 

1  ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    (MA) 
2  ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิง 
    วิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC) 
3  ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
    (MMA) 
4  ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์วิทยาการ 
    คอมพิวเตอร์ (MMC) 

       5  ปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
           (EDMA) 
        

แทนภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 
       แทนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 



                                                                                                                                 มคอ. 2 
 

86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 3 
 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2560 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร 
กับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 
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7.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
     ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 

 
ลำดับ 

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ความหมายของ 
องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ 

 
รายวิชาในหลักสูตร 

1 องค์ความรู้บริสุทธ์ิ ความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎี
และหลักการทางคณิตศาสตร์  

040235101  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ 
                 สามัญ 
040235105  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์
040235212  พีชคณิตนามธรรม 
040235213  ทอพอโลยี  
040235214  การวิเคราะห์เชิงซ้อน 
040235217  การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 
040235218  สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน 
040235222  ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง 
040235228  ทฤษฎีกราฟข้ันสูง 
040235244  สมการปริพันธ์ข้ันสูง 
040235245  อสมการเชิงคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
040235272  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์ 

2 องค์ความรู้ประยุกต์ การนำความรู้ในเน้ือหาวิชา 
และการให้เหตุผลอย่างถูกต้อง
ตามหลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมี
ความสามารถในการสร้าง
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
เชื่อมโยงและสื่อสารให้เข้าใจ
ปัญหา และสามารถนำความรู้
และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ 
ไปประยุกต์ในการแก้ปัญหา
เหล่าน้ัน 

040235103  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
040235106  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
040235107  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
040235108  ระเบียบวิธีวิจัย 
040235109  สารนิพนธ์      
040235110  วิทยานิพนธ์   
040235215  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการ 
                 ประยุกต์ 
040235216  สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์ 
040235219  วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์ 
040235220  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 
040235223  ระบบเชิงพลวัต 
040235224  วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิง 
                 อนุพันธ์ 
040235225  วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชงิ 
                 อนุพันธ์ 
040235226  การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
040235227  การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 
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ลำดับ 

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ 

ความหมายของ 
องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ 

 
รายวิชาในหลักสูตร 

   040235229  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 
                 ประยุกต์ 
040235246  ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 
040235247  แคลคูลัสของการแปรผันและการประยุกต์ 
040235251  คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 

040235252  พลศาสตร์แบบฉบับ 
040235253  คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 
040235254   กลศาสตร์ควอนตัม 
040235255  กลศาสตร์เชิงสถิติและอุณหพลศาสตร ์
040235256  กลศาสตร์ภาวะต่อเน่ือง 
040235257  สัมพัทธภาพทั่วไป 
040235258  คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม 
040235259  พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 
040235260  การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์มันน์ 
040235261  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 
                 วิศวกรรม 
040235271  การวิเคราะห์ธุรกิจเชิงปริมาณ 
040235273  กระบวนการสโทแคสติกและ 
                 การประยุกต์ 
040235274  สมการเชิงอนุพันธ์สโทแคสติก 
040235275  คณิตศาสตร์การเงิน 
040235276  ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 
040235277  ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบ 
                 สโทแคสติก 
040235278  การจัดการและการวิเคราะห์ 
                 การลงทุน 
040235280  เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 
                 ธุรกิจ 
040235281  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการ 
                 ประยุกต์ 
040235282  การวิเคราะห์โซ่อุปทาน 
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การปรับปรุงแกไ้ข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  

(ฉบับปี พ.ศ. 2560) 
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การปรับปรุงแกไ้ข 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์  

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
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การปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์  

ฉบับปี พ.ศ. 2560 
------------------------------------------ 

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาความสอดคล้อง และออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 

เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังนี้แล้ว 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 11/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2564 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เร่ิมใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565 

เป็นต้นไป 
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข 

4.1 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
4.2 เพื่อให้สามารถจัดหลักสูตรได้เหมาะสมกับกลุ่มผู ้เรียน และความต้องการกำลังคนทางด้าน

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 

5.1 เปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชองหลักสูตร 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2565) 
1. ผศ.ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน 
2. ผศ.ดร.วลัยลักษณ์  ชวนัสพร 
3. รศ.ดร.เจษฎา  ธารีบุญ 
4. ดร.มโหสถ  ปั่นโภชา 
5. ผศ.ดร.คมสันต์  เนียมเปรม 

1. รศ.ดร.สุรัตนา  สังข์หนุน 
2. ผศ.ดร.วลัยลักษณ์  ชวนัสพร 
3. ศ.ดร.เจษฎา  ธารีบุญ 
4. ผศ.ดร.ณิชาภัทร  พัฒนระพีเลิศ 

 
 
5.2 จำนวนรายวิชาในหลักสูตรมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

• เพิ่มรายวิชา 5 รายวิชา ดังนี้ 
1. 040235218  สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน    3(3-0-6) 

  (Fractional Differential Equations) 
2. 040235220  พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข    3(3-0-6) 

  (Numerical Linear Algebra) 
3. 040235244  สมการปริพันธ์ขั้นสูง     3(3-0-6) 

  (Advanced Integral Equations) 
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4. 040235271  การวิเคราะหธ์ุรกิจเชิงปริมาณ    3(3-0-6) 
  (Quantitative Analysis for Business) 

5. 040235282  การวิเคราะห์โซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
  (Supply Chain Analysis) 

• ลดรายวิชา 2 รายวิชา ดังนี้ 
1. 040235248  สมการอินทิกรัลข้ันสูง     3(3-0-6) 

   (Advanced Integral Equations)  
2. 040235279  การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน    3(3-0-6) 

   (Supply Chain Analysis) 
5.3 ปรับแก้ไขคำอธิบายรายวิชาทุกรายวิชาเพื่อให้มีเนื้อหาสมบูรณ์ ทันสมัย เหมาะสมกับการจัดการ

เรียนการสอน ในสภาวการณ์ปัจจุบัน และเป็นตามรูปแบบท่ีบัณฑิตวิทยาลัยกำหนด 
 

6.   โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปรากฏดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
วิทยานิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 12 หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 

 แผน ข 
หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 
สารนิพนธ ์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

ไม่เกิน 6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 36 หน่วยกิต 
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7.   เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
7.1  ชื่อหลักสูตรและช่ือปริญญา 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
Master of Science Program in Applied Mathematics 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
Master of Science Program (Applied Mathematics) 
M.Sc. (Applied Mathematics) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
Master of Science Program in Applied Mathematics 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
Master of Science Program (Applied Mathematics) 
M.Sc. (Applied Mathematics) 

 
7.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ                        24  หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ          12  หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์        12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                         12  หน่วยกิต 
แผน ข  
หมวดวิชาบังคับ                        18  หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ          12  หน่วยกิต 
     สารนิพนธ์           6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                         18  หน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  
หมวดวิชาบังคับ                        24  หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ          12  หน่วยกิต 
     วิทยานิพนธ์        12  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                         12  หน่วยกิต 
แผน ข  
หมวดวิชาบังคับ                        18  หน่วยกิต 
     วิชาบังคับ          12  หน่วยกิต 
     การค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก                         18  หน่วยกิต 

 
7.3  รายวิชาในแต่ละหมวด 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

 
040235101 

 
 

040235103    
 

040235105    
 

040235106 
 

 

หมวดวิชาบังคับ 
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
(Theory of Ordinary Differential 
Equations) 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
(Numerical Analysis) 
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Analysis) 
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
(Applied Mathematics  
Seminar I) 

 
3(3-0-6) 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 

 
 

 
040235101 

 
 

040235103    
 

040235105    
 

040235106 
 

 

หมวดวิชาบังคับ 
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  
(Theory of Ordinary Differential 
Equations) 
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
(Numerical Analysis) 
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Analysis) 
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
(Applied Mathematics  
Seminar I) 

 
3(3-0-6) 
 

 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
1(0-3-1) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

040235107 
 
 

040235108 
 

040235109 
 

040235110 
 
 
 
 
 
 
040235212    

 
040235213 

 
040235214 

 
040235215 

 
 
 

040235216 
 

040235217    
 
    
 
 

040235219 
 
    
 

 

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
(Applied Mathematics  
Seminar II) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
สารนิพนธ์    (สำหรับแผน ข) 
(Master Project) 
วิทยานิพนธ์  
(สำหรับแผน ก แบบ ก 2) 
(Thesis) 
 
หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
พีชคณิตนามธรรม 
(Abstract Algebra) 
ทอพอโลยี  
(Topology) 
การวิเคราะห์เชิงซ้อน  
(Complex Analysis) 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและ 
การประยุกต์ 
(Partial Differential  
 Equations and Applications)  
สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์ 
(Delay Differential Equations) 
การวิเคราะห์เชิงฟังกช์ัน  
(Functional Analysis) 
 
 
 
วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์  
(Finite Element Method) 
 
 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 
6 
 

12 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6)  

 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

 

040235107 
 
 

040235108 
 

040235109 
 

040235110 
 
 
 
 
 
 
040235212    

 
040235213 

 
040235214 

 
040235215 

 
 
 

040235216 
 

040235217    
 

040235218    
 
 

040235219 
 

040235220 
 

 

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
(Applied Mathematics  
Seminar II) 
ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology) 
สารนิพนธ์     
(Master Project) 
วิทยานิพนธ์  
(Thesis) 
 
 
หมวดวิชาเลือก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
พีชคณิตนามธรรม 
(Abstract Algebra) 
ทอพอโลยี  
(Topology) 
การวิเคราะห์เชิงซ้อน  
(Complex Analysis) 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและ 
การประยุกต์ 
(Partial Differential  
 Equations and Applications)  
สมการเชิงอนุพันธ์ดีเลย์ 
(Delay Differential Equations) 
การวิเคราะห์เชิงฟังกช์ัน  
(Functional Analysis) 
สมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน 
(Fractional Differential 
 Equations) 
วิธีไฟไนต์เอเลเมนต์  
(Finite Element Method) 
พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข 
(Numerical Linear Algebra) 
 

1(0-3-1) 
 
 

1(0-3-1) 
 
6 
 

12 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6)  

 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

040235221  
 
 

040235222 
 
 

040235223    
 
040235224 

 
 
 

040235225 
 

 
 
040235226 

 
040235227 
 
040235228 

 
040235229 

 
 
 
 
 

040235245 
 
 

040235246 
 

 
 

สมการเชิงปริพันธ์และการประยุกต์ 
(Integral Equations and  
Applications) 
ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง 
(Theory of Difference 
Equations) 
ระบบเชิงพลวัต   
(Dynamical Systems) 
วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิง 
อนุพันธ์ 
(Numerical Methods for  
Differential  Equations) 
วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ 
(Symmetry Methods for  
Differential Equations) 
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Modeling) 
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 
(Numerical Optimization) 
ทฤษฎีกราฟข้ันสูง 
(Advanced Graph Theory) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน 
คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(Selected Topic in Applied 
Mathematics) 
 
 
อสมการเชิงคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
(Advanced Mathematical 
Inequalities) 
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 
(Fixed Point Theory and 
Applications) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

 

040235221 
 
 

040235222 
 
 

040235223 
 

040235224 
 
 
 

040235225 
 

 
 
040235226 

 
040235227 
 
040235228 

 
040235229 

 
 
 

040235244 
 

040235245 
 
 

040235246 
 

 
 

 

สมการเชิงปริพันธ์และการประยุกต์ 
(Integral Equations and  
Applications) 
ทฤษฎีของสมการเชิงผลต่าง 
(Theory of Difference 
Equations) 
ระบบเชิงพลวัต   
(Dynamical Systems) 
วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิง 
อนุพันธ์ 
(Numerical Methods for  
Differential  Equations) 
วิธีเชิงสมมาตรสำหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ 
(Symmetry Methods for  
Differential Equations) 
การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร ์
(Mathematical Modeling) 
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงตัวเลข 
(Numerical Optimization) 
ทฤษฎีกราฟข้ันสูง 
(Advanced Graph Theory) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้าน 
คณิตศาสตร์ประยุกต์  
(Selected Topic in Applied 
Mathematics) 
สมการปริพันธ์ข้ันสูง 
(Advanced Integral Equations) 
อสมการเชิงคณิตศาสตร์ข้ันสูง 
(Advanced Mathematical 
Inequalities) 
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 
(Fixed Point Theory and 
Applications) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

040235247    
 
 

 
040235248 
 

 
 
 

040235251 
 
 

040235252 
 

040235253 
 
 
 

040235254 
 
 

040235255 
 
 

040235256 
 

040235257 
 
040235258    

 
 
040235259    

 
 
 

 

แคลคูลสัของการแปรผันและ      
การประยุกต์ 
(Calculus of Variations and 
Applications) 
สมการอินทิกรัลข้ันสูง 
(Advanced Integral Equations) 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมและ
วิทยาศาสตร์กายภาพ 
คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 
(Mathematics of Fluid 
Dynamics) 
พลศาสตร์แบบฉบับ  
(Classical Dynamics) 
คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็ก 
ไฟฟ้า  
(Mathematics of 
Electromagnetics) 
กลศาสตรค์วอนตัม  
(Quantum Mechanics) 
กลศาสตร์เชงิสถิติและ 
อุณหพลศาสตร ์
(Statistical Mechanics and  
Thermodynamics) 
กลศาสตร์ภาวะต่อเน่ือง  
(Continuum Mechanics) 
สัมพัทธภาพทั่วไป 
(General Relativity) 
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม                     
(Mathematics of Control 
Systems) 
พลศาสตร์ของไหลเชงิคำนวณ 
(Computational Fluid  
Dynamics) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

 
 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 

 
 
 

 

040235247    
 
 

 
 

 
 

 
 
040235251 

 
 

040235252 
 

040235253 
 
 
 

040235254 
 

 
040235255 

 
 

040235256 
 

040235257 
 
040235258    

 
 
040235259    

 
 
 

 

แคลคูลสัของการแปรผันและ    
การประยุกต์ 
(Calculus of Variations and 
Applications) 
 
 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม
และวิทยาศาสตร์กายภาพ 
คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 
(Mathematics of Fluid  
Dynamics) 
พลศาสตร์แบบฉบับ  
(Classical Dynamics) 
คณิตศาสตร์ของสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า  
(Mathematics of 
Electromagnetics) 
กลศาสตรค์วอนตัม  
(Quantum Mechanics) 
กลศาสตร์เชงิสถิติและ 
อุณหพลศาสตร ์
(Statistical Mechanics and  
Thermodynamics) 
กลศาสตร์ภาวะต่อเน่ือง  
(Continuum Mechanics) 
สัมพัทธภาพทั่วไป 
(General Relativity) 
คณิตศาสตร์ของระบบควบคุม                     
(Mathematics of Control 
Systems) 
พลศาสตร์ของไหลเชงิคำนวณ 
(Computational Fluid  
Dynamics) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 

 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 
 

 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

 



                                                                                                                                 มคอ. 2 
 

160 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

040235260    
 
 

040235261 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

040235272    
 
 

040235273 
 
 
 

040235274 
 
 

040235275 
 

040235276 
 

040235277 
 
 

040235278 
 
 
 
 

การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์ 
มันน์ 
(Lattice-Boltzmann Modeling) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
วิศวกรรม  
(Selected Topic in Engineering 
Mathematics) 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ  
การเงิน และประกันภัย 
 
 
 
 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์ 
(Probability and Measure 
Theory) 
กระบวนการสโทแคสติกและการ
ประยุกต์  
(Stochastic Processes and  
Applications) 
สมการเชิงอนุพันธ์สโทแคสติก 
(Stochastic Differential 
Equations) 
คณิตศาสตร์การเงิน  
(Financial Mathematics) 
ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuarial Models) 
ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบ      
สโทแคสติก 
(Loss and Stochastic Models) 
การจัดการและการวิเคราะห์การ
ลงทุน 
(Investment Management and  
Analysis) 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3(3-0-6) 

 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
 

040235260    
 
 

040235261 
 
 
 
 
 
 
 
040235271    

 
 

040235272    
 
 

040235273 
 
 
 

040235274 
 
 

040235275 
 

040235276 
 

040235277 
 
 

040235278 
 
 
 
 

การสร้างตัวแบบแลตทิซ-โบลตซ์
มันน์ 
(Lattice-Boltzmann Modeling) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
วิศวกรรม  
(Selected Topic in Engineering 
Mathematics) 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ 
การเงิน และประกันภัย 
 
การวิเคราะห์ธุรกิจเชงิปริมาณ 
(Quantitative Analysis for 
Business) 
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์ 
(Probability and Measure 
Theory) 
กระบวนการสโตแคสติกและการ
ประยุกต์  
(Stochastic Processes and  
Applications) 
สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก 
(Stochastic Differential 
Equations) 
คณิตศาสตร์การเงิน  
(Financial Mathematics) 
ตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย 
(Actuarial Models) 
ค่าสินไหมทดแทนและตัวแบบ      
สโตแคสติก 
(Loss and Stochastic Models) 
การจัดการและการวิเคราะห์การ
ลงทุน 
(Investment Management and  
Analysis) 

3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 

 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
3(3-0-6) 
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2560 หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2565) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
040235279 
 
040235280 
 
 
 
040235281 

การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain Analysis) 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
ธุรกิจ 
(Selected Topic in Business 
Mathematics) 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและ 
การประยุกต์ 
(Time Series Analysis and  
Applications) 
 

3(3-0-6) 
 
3(3-0-6) 
 
 
 
3(3-0-6) 

 
 
040235280 
 
 
 
040235281 
 
 
 
040235282 
 
 

 
 
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
ธุรกิจ 
(Selected Topic in Business 
Mathematics) 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและ 
การประยุกต์ 
(Time Series Analysis and  
Applications) 
การวิเคราะห์โซ่อุปทาน 
(Supply Chain Analysis) 

 
 
3(3-0-6) 

 
 
 

3(3-0-6) 
 
 
 

3(3-0-6) 
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