
เอกสาร 3-2 
หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 
ช่ือปริญญาและสาขาวชิา 
ภาษาไทย ช่ือเตม็ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
 ช่ือยอ่ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาองักฤษ ช่ือเตม็ Doctor of Philosophy (Mathematics) 
 ช่ือยอ่ Ph.D. (Mathematics) 
 
 
ปรัชญาของหลกัสูตร 

         บณัฑิตมีความรู้ความเขา้ใจในเน้ือหาวชิาและการใหเ้หตุผลท่ีถูกตอ้งตามหลกัคณิตศาสตร์ สามารถแกปั้ญหา
และน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตก์บัศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ หรือบูรณาการร่วมกบัศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใต้
การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั เรียนรู้จากสถานการณ์จริงท่ีเน้นผลลพัธ์การเรียนรู้ ตลอดจนสามารถ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมดว้ยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์และศิลป์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือผูอ่ื้นและรับใชส้งัคม 

 
 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO 1  มีความคิดเชิงตรรกะในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถเช่ือมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์และ

สามารถแกปั้ญหาได ้และแสดงออกถึงความพร้อมท่ีจะเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
PLO 2  เขียนบทพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ท่ีมีความซบัซอ้นโดยการบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได ้
PLO 3  สร้างองคค์วามรู้ใหม่ในการผลิตผลงานวจิยัทางคณิตศาสตร์ท่ีมีคุณภาพ หรือ ผลิตนวตักรรมได ้
PLO 4  น าเสนอผลงานทางวชิาการเป็นภาษาองักฤษได ้ทั้งการพดูและการเขียน 
PLO 5  แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีบอกความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม จิตสาธารณะ และจรรยาบรรณทางวชิาการได ้
PLO 6  ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ท่ีมีความซบัซอ้นได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร                                       48 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร  
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
 - วทิยานิพนธ์   48 หน่วยกิต  

 
รายวชิา  

322-681 การฝึกปฏิบติัการสอน 1   1(0-2-1) 
 (Teaching Practice Under Supervision I) 
322-682 การฝึกปฏิบติัการสอน 2   1(0-2-1) 
 (Teaching Practice Under Supervision II) 
322-691 สมัมนา 1   1(0-2-1) 
 (Seminar I) 
322-692 สมัมนา 2   1(0-2-1) 
 (Seminar II) 
322-693 สมัมนา 3   1(0-2-1) 
 (Seminar III) 
322-694 สมัมนา 4   1(0-2-1) 
 (Seminar IV) 

322-695 วทิยานิพนธ์   48(0-144-0) 
 (Thesis)



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 

แบบ 1.1 

ช้ันปีที ่1    
ภาคการศึกษาที ่1 

322-691   สมัมนา 1*  
(Seminar I) 

1(0-2-1) หน่วยกิต 

322-695   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
    
ภาคการศึกษาที ่2 

322-692   สมัมนา 2*  
(Seminar II) 

1(0-2-1) หน่วยกิต 

 322-695   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

ช้ันปีที ่2    
ภาคการศึกษาที ่1 

322-692   สมัมนา 3*  
(Seminar III) 

1(0-2-1) หน่วยกิต 

 322-681   การฝึกปฏิบติัการสอน 1* 
(Teaching Practice Under Supervision I) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 322-695   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที ่2 

322-692   สมัมนา 4*  
(Seminar IV) 

1(0-2-1) หน่วยกิต 

 322-682   การฝึกปฏิบติัการสอน 2* 
(Teaching Practice Under Supervision II) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 322-695   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 *ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต 

 
 



ช้ันปีที ่3    
ภาคการศึกษาที ่1 

322-695   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 
ภาคการศึกษาที ่2 

322-695   วทิยานิพนธ์ 
(Thesis) 

8(0-24-0) หน่วยกิต 

 รวม 8(0-24-0) หน่วยกติ 
 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ระดบัปริญญาเอก 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 มคีวามคดิเชิงตรรกะ
ในทางคณิตศาสตร์โดยสามารถ
เช่ือมโยงปัญหาจริงให้เป็นปัญหา
ทางคณิตศาสตร์และสามารถ
แก้ปัญหาได้ และแสดงออกถงึ
ความพร้อมทีจ่ะเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
Active Learning เช่ น  Problem Based
Learning, Team Based Learning แล ะ
Thinking Based Learning เป็นตน้

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชา
สัมมนา ซ่ึงตอ้งมีการบูรณาการความรู้
ทางคณิตศาสตร์ใน สาขาต่างๆ

- จดับรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์
ตรงในการเปล่ียนปัญหาจริงให้เป็น
ปัญหาทางคณิตศาสตร์และสามารถใช้
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการ
แกปั้ญหา

- การน าเสนอและการแสดงความ
คิดเห็นในรายวชิาสมัมนา

- การท างานท่ีไดรั้บมอบหมาย

PLO2 เขียนบทพสูิจน์ทาง
คณิตศาสตร์ทีม่คีวามซับซ้อน
โดยการบูรณาการความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ ได้ 

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชา
สัมมนา ซ่ึงตอ้งมีการบูรณาการความรู้
ทางคณิตศาสตร์ใน สาขาต่าง ๆ

- จดับรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์
ตรง

- การน าเสนอและการแสดงความ
คิดเห็นในรายวชิาสมัมนา

- ก า ร เ ขี ย น บ ท พิ สู จ น์ ใ น
วทิยานิพนธ์

- การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารทางคณิตศาสตร์

PLO3 สร้างองค์ความรู้ใหม่ใน
การผลติผลงานวจิยัทาง
คณิตศาสตร์ทีม่คุีณภาพ หรือ 
ผลตินวตักรรมได้ 

- จัดให้มีรายวิชาวิทยานิพนธ์/รายวิชา
สัมมนา ซ่ึงตอ้งมีการบูรณาการความรู้
ทางคณิตศาสตร์ใน สาขาต่าง ๆ

- จดับรรยายพิเศษจากวิทยากรภายนอก
ท่ีมีความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์
ตรง

- ก าร เขี ยน บ ท ค วาม วิ จั ยท างด้ าน
คณิตศาสตร์เพื่ อ ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดบันานาชาติ

- การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารทางคณิตศาสตร์ระดบั
นานาชาติ

- การได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ

PLO4 น าเสนอผลงานทาง
วชิาการเป็นภาษาองักฤษได้ ทั้ง
การพูดและการเขียน 

- ก าร เขี ยน บ ท ค วาม วิ จั ยท างด้ าน
คณิตศาสตร์เพื่ อ ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดบันานาชาติ

- การเขา้ร่วมเสนอผลงานทางวชิาการใน
การประชุมทางวิชาการ ห รือ  การ
จดัการประชุมทางวชิาการ

- การเขียนบทความวิจยั เพื่อตีพิมพ์
ในวารสารทางคณิตศาสตร์ระดบั
นานาชาติ

- การได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติ

- อาจารย์ท่ีปรึกษาเข้าร่วมสังเกต
การน าเสนอทางวิชาการในการ
ประชุมวชิาการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO5 แสดงออกถึง
พฤตกิรรมทีบ่อกความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
จติสาธารณะ และจรรยาบรรณ
ทางวชิาการได้ 
 

- ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงการมี
จิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อน
มนุษยเ์ป็นกิจท่ีหน่ึง 

- อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่นกัศึกษา 

- สังเกตจากการท างานร่วมกนัของ
นกัศึกษา  

- ประเมินจากการตรงต่อเวลาใน
การส่งงานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

- การป ระ เมิน จากก าร เข้า ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบใน
หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

 

 

 

PLO6 ถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางด้านคณิตศาสตร์ทีม่คีวาม
ซับซ้อนได้ 
 

- จัดให้ มีรายวิชาฝึกปฏิบัติการสอน 
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสอน
ในสถานการณ์จริง 

- จดัให้มีการสอบวดัทกัษะดา้นการสอน
ในระดบัมหาวทิยาลยั 

- ประเมินจากผลการประเมินของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีเขา้ร่วมสังเกต
การสอนในชั้นเรียน 

- ประเมินจากผลการประเมินของ
นักศึกษาท่ีเข้าเรียนในรายวิชาท่ี
ท าการฝึกปฏิบติัการสอน 

- ประเมินจากผลจากทกัษะของการ
สอนหนา้หอ้ง 
 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
คณะวทิยำศำสตร์ 

สำขำวทิยำศำสตร์กำรค ำนวณ/หลกัสูตรปรัชญำดุษฎบีณัฑิต สำขำวชิำคณิตศำสตร์ 

322-681  กำรฝึกปฏิบัตกิำรสอน 1 1(0-2-1) 
(Teaching Practice Under Supervision I) 
การฝึกปฏิบติัการสอนในรายวชิาคณิตศาสตร์ทัว่ไป ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
Teaching practices in general mathematics class under supervision 

322-682  กำรฝึกปฏิบัตกิำรสอน 2 1(0-2-1) 
(Teaching Practice Under Supervision II) 
การฝึกปฏิบติัการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลของ

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
Teaching practices in fundamental mathematics class for students majoring in Mathematics under supervision 

322-691  สัมมนำ 1   1(0-2-1) 
(Seminar I) 
สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย 
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a presentation on the topic for discussion 

322-692  สัมมนำ 2 1(0-2-1) 
(Seminar II) 
สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย   
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a presentation on the topic for discussion 

322-693  สัมมนำ 3 1(0-2-1) 
(Seminar III) 
สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์ น าเสนอประกอบการอภิปราย   
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a presentation on the topic for discussion 

322-694  สัมมนำ 4 1(0-2-1) 
(Seminar IV) 
สมัมนาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจในสาขาคณิตศาสตร์  น าเสนอประกอบการอภิปราย  
Self study in Mathematics to get the skills and experiences with a presentation on the topic for discussion 

322-695 วทิยำนิพนธ์ 48(0-144-0) 
(Thesis) 
การศึกษาคน้ควา้ทางดา้นคณิตศาสตร์ ภายใตก้ารดูแลและแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
Independent research work leading to a thesis on a topic or topics in Mathematics approved by the thesis 

committee 



รายช่ืออาจารย์ประจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 

คณะวทิยาศาสตร์   วทิยาเขตหาดใหญ่ 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 
 ภาคปกติ                ภาคสมทบ 
 หลกัสูตรปกติ        หลกัสูตรนานาชาติ        หลกัสูตรภาษาองักฤษ 
 หลกัสูตรใหม่  พ.ศ. .................    หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1. รองศาสตราจารย ์ดร.บุญรอด ยทุธานนัท,์ Ph.D. (Mathematics), University of Illinois, U.S.A., 2554
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