หลักสู ตรความร่ วมมือระหว่ าง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และ
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการ
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ
ศู นย์ รังสิต คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ
ข้ อมูลทัว่ ไป

1. ชื่อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการ
: Master of Science program in Management Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทยชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ การจัดการ)
ชื่อย่ อ วท.ม. (คณิตศาสตร์ การจัดการ)
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Master of Science (Management Mathematics)
ชื่อย่ อ M.Sc. (Management Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่ มี
4. จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริญญาโท 1 ปี ครึ่ง
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
หลักสู ตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้ าศึกษา
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รับนักศึกษาไทยทีม่ คี วามรู้ ภาษาอังกฤษหรือนักศึกษาต่ างชาติทใี่ ช้ ภาษาไทยได้ ดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรความร่ วมมือระหว่ างภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและภาควิชาคณิตศาสตร์ และ
สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้สู าเร็จการศึกษา
ให้ ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ การจัดการ เป็ นหลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2556
กาหนดเปิ ดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2559
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2555
เมือ่ วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้ พจิ ารณากลัน่ กรองโดยคณะอนุกรรมการการสภามหาวิทยาลัยด้ านหลักสู ตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 7/2555 เมือ่ วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ได้ รับอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2555
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ คี ุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้ อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษาแห่ งชาติในปี
การศึกษา 2559
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิเคราะห์ ระบบงานในด้ านอุตสาหกรรมและธุรกิจ ต่ างๆ
8.2 นักวิเคราะห์ แผนงาน
8.3 นักวิจยั
8.4 นักวิชาการ
9. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศู นย์ รังสิต
10. สถานการณ์ ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็ นต้ องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
10.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้น มีความอ่ อนไหวต่ อการเปลีย่ นแปลงซึ่งมีท้งั ปัจจัยภายนอกที่อาจ
เกี่ยวข้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางสั งคม สภาวะแวดล้ อม วิกฤติพลังงาน และการกีดกันทางการค้ าในรู ปของมาตรฐานสิ่ งแวดล้ อม
ระหว่ างประเทศ และปั จจัยภายในซึ่ งเกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างพืน้ ฐานที่ไม่ เพียงพอ ข้ อจากัดทางด้ านศั กยภาพทางเทคโนโลยีใน
ประเทศ ข้ อจากัดด้ านกฎหมาย เมื่อสถานการณ์ หรือปัจจัยได้ ถูกนามาพิจารณา จึงมีผลให้ ฝ่ายวางแผนพัฒนาสั งคมและเศรษฐกิจ
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แห่ งชาติ ต้ องการเร่ งปรั บโครงสร้ างและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้ วยการกาหนดยุทธศาสตร์ แห่ งชาติสาหรั บส่ วนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เช่ น การสร้ างฐานเศรษฐกิจให้ เข้ มแข็งสมดุลอย่ างสร้ างสรรค์ การสร้ างมูลค่ าเพิ่มที่สูงขึ้น การ
สร้ างสภาวะแวดล้ อมทีเ่ อือ้ อานวยต่ อการผลิต การค้ า การสร้ างความมัน่ คงของพลังงานและอาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ งขันของประเทศ
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจทีพ่ บในปัจจุบัน พร้ อมทั้งทิศทางตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั งคมแห่ งชาติของประเทศไทยตามที่กล่ าวมา แสดงว่ าเราจาเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาทรั พยากรด้ านบุ คคลในประเทศให้ มีความรู้
ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี มีความคิดสร้ างสรรค์ และสามารถเป็ นส่ วนหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ งขันของประเทศได้
10.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในสถานการณ์ โลกปั จจุบันที่การสื่ อสารไร้ พรมแดน มีผลให้ ประชาชนจานวนมากของประเทศไทยรั บเอาแบบอย่ างทาง
วัฒนธรรมจากทั้งสังคมตะวันตกและสังคมตะวันออกด้ วยกันเอง เช่ น ญี่ปุ่น จีน เกาหลี ฯลฯ เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่งในการดาเนินชีวิต
ตั้งแต่ เรื่ องปลีกย่ อยในชีวิตประจาวันไปจนถึงประเด็นสาคัญๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาวัฒนธรรมและอุดมการณ์ ทางการเมือง
เป็ นเหตุให้ เกิดความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ แบบผสมผสานขึน้ บนพืน้ ฐานขององค์ ประกอบทางวัฒนธรรมอาจ
เรียกได้ ว่า “วัฒนธรรมโลก”
นอกจากนีแ้ ล้ ว สถานการณ์ ทางสังคมปัจจุบัน เรามักพบกับความขัดแย้ งทั้งในระดับองค์ การและสั งคมทั่ว ๆ ไป ปัญหาต่ าง ๆ
ที่เกิดขึน้ นั้นล้ วนเกิดจากกิเลส ความโลภ ที่ไม่ สิ้นสุ ดของมนุษย์ ในขณะที่ทรั พยากรที่มีจากัดบนโลกใบนี้ไม่ สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของทุกคนได้ ส่ วนใหญ่ ความขัดแย้ งจะมีความเกี่ยวข้ องกับนโยบายสาธารณะ จากความพยายามที่จะพัฒนารัฐให้ มี
ความเจริญ ความทันสมัย แต่ สิ่งทีไ่ ด้ คอื ผลกระทบต่ อสังคม สิ่งแวดล้ อม ประชากร จนเกิดความขัดแย้ งขึน้
จากสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตามทีก่ ล่ าวมา มีผลให้ ฝ่ายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่ งชาติ
ได้ กาหนดยุทธศาสตร์ แห่ งชาติสาหรั บส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม ได้ แก่ การพัฒนาคนทั้งความรู้ คู่
คุณธรรม มีความคิดสร้ างสรรค์ และเอือ้ อาทร มีจติ สาธารณะ เน้ นการผลิตและการบริโภคทีเ่ ป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมทีพ่ บในปัจจุบัน พร้ อมทิศทางของประเทศตามแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติตามทีก่ ล่ าวมา แสดงว่ าเราจาเป็ นต้ องเร่ งพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศ ให้ มีคุณลักษณะที่มี
ทั้งความรู้ คู่คุณธรรม เป็ นคนที่มีความคิดสร้ างสรรค์ มีความเอือ้ อาทร มีจิตสาธารณะ และมีวิถีในการดารงชี วิตที่สอดคล้ องกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
11. ผลกระทบจาก ข้ อ 10.1 และ 10.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
11.1 การพัฒนาหลักสู ตร
การพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตาม
วิวฒ
ั นาการของคณิตศาสตร์ น้นั จะสามารถผลิตบุคลากรที่มีความเข้ มแข็งทางวิชาการ มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ า
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อให้ เกิดองค์ ความรู้ ใหม่ ทางการประยุกต์ ใช้ คณิตศาสตร์ กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการแก้ ปัญหาการจัดการทั้ง
ทางอุตสาหกรรมและธุรกิจต่ างๆ และจะก่ อให้ เกิดการนาไปใช้ ประโยชน์ ในการส่ งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ อีกทั้ง
ยังมีคุณลักษณะทีช่ ่ วยส่ งเสริมในการพัฒนาทางด้ านสั งคมได้ เนื่องจาก การศึกษาทางด้ านคณิตศาสตร์ การจัดการนั้นมีความสาคัญ
และเป็ นประโยชน์ ท้งั ทางตรงและทางอ้ อม ในทางตรงนั้นจะสามารถเกือ้ หนุน ส่ งเสริม และก่ อให้ เกิด การพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ
การวางแผนเพือ่ การลดต้ นทุน และสร้ างมูลค่ าเพิม่ ถือว่ ามีส่วนส่ งเสริมในการแก้ ไขปัญหาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ทีส่ าคัญทางหนึ่ง ส่ วนทีเ่ ป็ นประโยชน์ ทางอ้ อม คือ การฝึ กให้ เป็ นคนทีม่ คี วามคิดเป็ นระบบและสร้ างสรรค์ มีทักษะกระบวนการใน
การแก้ ปัญหาอย่ างมีเหตุผล มีความสามารถในการสื่อสาร ค้ นคว้ า รวบรวมความรู้ ใหม่ โดยใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาให้ มี
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คุณลักษณะที่มีท้ังความรู้ คู่คุณธรรม มีจริ ยธรรม เป็ นคนมีความคิดสร้ างสรรค์ มีความเอือ้ อาทร มีจิตสาธารณะ และมีวิถีในการ
ดารงชีวติ ทีส่ อดคล้ องกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมได้
11.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้ วยวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คือ การเป็ นสถาบันชั้นนาของเอเชียทีไ่ ด้ มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสร้ าง
องค์ ความรู้ และการแก้ ปัญหาของประเทศ โดยยึดมัน่ คุณธรรมและประโยชน์ ของประชาชน และมีพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คือ การเป็ นสถานศึกษาและการวิจัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ การศึกษา ส่ งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสู ง ทาการสอน ทาการวิจัย ให้
การบริการทางวิชาการแก่ สังคมส่ งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้ อม
ดังนั้นการพัฒนาหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการเป็ นการจัดการศึ กษาที่สอดคล้ องกับ
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทุกประการ ซึ่งจะสามารถสร้ างบุคลากรทีม่ คี ุณลักษณะตรงตามความต้ องการ
ในแผนกลยุทธ์ ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่ งชาติได้
12. ความสั มพันธ์ (ถ้ ามี) กับหลักสู ตรอื่นที่เปิ ดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เช่ น รายวิชาที่เปิ ดสอนเพื่อให้ บริการวิทยาลัย/
คณะ/ภาควิชาอืน่ หรือต้ องเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอืน่ )
12.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่ มี
12.2 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนให้ วทิ ยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่ ต้ องมาเรียน
ไม่ มี
12.3 การบริหารจัดการ
ไม่ มี

ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตทางด้ านคณิตศาสตร์ การจัดการทีม่ คี วามรู้ ความสามารถทางวิชาการและสามารถนาไปประยุกต์ ใช้ ได้ จริง มี
คุณธรรม จริยธรรม ทีส่ อดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตอบสนองต่ อการพัฒนาของประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ภาควิชาเทคโนโลยีการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรและ ภาควิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้ ตระหนักถึงความต้ องการและความจาเป็ นในการทีจ่ ะขยายโอกาสให้ กบั ผู้ที่มีความสนใจมุ่งเน้ นการพัฒนาความรู้
ความสามารถทางด้ านคณิตศาสตร์ การจัดการในระดับมหาบัณฑิตให้ อยู่ในระดับมาตรฐานสากล
1.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
เพือ่ ให้ มหาบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาในหลักสู ตรมีลกั ษณะดังนี้
1) มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการและมีศักยภาพทีจ่ ะทางานด้ านการประยุกต์ ใช้ คณิตศาสตร์
เพือ่ พัฒนาเทคนิคการแก้ ปัญหาและการวางแผนงานการจัดการด้ านต่ างๆ
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2) มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั อันเป็ นการสร้ างสรรค์ ความก้ าวหน้ าทาง
คณิตศาสตร์ การจัดการ
3) มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการทาวิจยั และการเผยแพร่ ผลงานวิจยั
4) มีความสามารถสร้ างผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับนานาชาติ วารสารระดับชาติหรื อที่ประชุ ม
ระดับนานาชาติ

ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมรี ะยะเวลาศึกษา
ไม่ น้อยกว่ า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่ มี
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
ไม่ มี
2.2 คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษา
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าศึกษาต้ องเป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ข้ อ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) เป็ นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ การจัดการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาแล้ วไม่ เกิน 1 ภาคการศึกษา

2) ได้ค่าระดับเฉลีย่ ในระดับปริญญาตรีไม่ตา่ กว่า 2.75 หรือ มีคะแนนเฉลีย่ สะสมไม่ตา่ กว่า 2.50 ถ้ ามีผลงานวิจยั ที่
ได้ รับการตีพมิ พ์ หรือได้ รับการตอบรับให้ ตพี มิ พ์

3) กาหนดเกณฑ์ข้นั ตา่ ของคะแนนภาษาอังกฤษในการรับเข้ าศึกษาโดยสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์
คะแนน ดังต่อไปนี้
3.1 TOEFL จะต้ องได้ รับผลคะแนนสอบ ไม่ ตา่ กว่ า 400 (ในระบบ paper-based) หรือไม่ ตา่
กว่ า 97 (ในระบบ computer-based) หรือไม่ ตา่ กว่ า 32 (ในระบบ internet-based)
3.2 IELTS จะต้ องได้ รับผลคะแนนสอบ ไม่ ตา่ กว่ า 4.5
3.3 TU-GET จะต้ องได้ รับผลคะแนนสอบ ไม่ ตา่ กว่ า 400
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4) สาหรับผู้ทขี่ าดคุณสมบัตขิ ้ อ 2 หรือ 3 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจาหลักสู ตร
และคณะกรรมการวิชาการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
1) ผ่ านการสอบสั มภาษณ์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการคัดเลือกของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
ซึ่งประกอบด้ วยคณาจารย์ ไม่ น้อยกว่ า 3 ท่ าน
2) ผู้เข้ าศึกษาต้ องส่ งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้ องไม่ เกิน 2 ปี นับถึง
วันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ให้ เป็ นไปตามประกาศรั บสมัครบุคคลเข้ าศึ กษาในระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะกรรมการวิชาการ
ของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และ/หรือ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) ได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
1) นักศึกษามีปัญหาในการปรับตัวในการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา
2) นักศึกษามีปัญหาในการวิเคราะห์ ปัญหา การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียนอธิบายและการ
ให้ เหตุผล
3) นักศึกษาอาจมีปัญหาเรื่องพืน้ ฐานทางภาษาอังกฤษและพืน้ ฐานหลักวิชาทีต่ ้ องใช้ ในการทา
วิจยั และวิทยานิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพือ่ แก้ ไขปัญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.3
1) จัดการปฐมนิเทศแนะนาวิธีการเรียนและการศึกษาด้ วยตนเองในระดับบัณฑิตศึกษา
2) มีการสอดแทรกการฝึ กทักษะในการวิเคราะห์ ปัญหา การสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน
อธิบายและการให้ เหตุผลในแต่ ละรายวิชา
3) มีการสอดแทรกการฝึ กทักษะการอ่ านและเขียนภาษาอังกฤษทีใ่ ช้ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
การจัดการ
2.5 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เป็ นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ ภาพและเสียงเป็ นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเลคทรอนิกส์ เป็ นสื่อหลัก (E – learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์ เน็ต
 อืน่ ๆ ค้ นคว้ าทางานวิจยั วิทยานิพนธ์
2.6 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามข้ อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
ข้ อ 12.15 และ ข้ อ 19
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3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร 39 หน่ วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็ นหลักสู ตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้ องใช้ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสู ตร อย่ าง
น้ อย 3 ภาคการศึกษาปกติ และอย่ างมากไม่ เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก 1 (ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ )
วิทยานิพนธ์
39
หน่ วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสู ตร
คก. 800
MMA 800

วิทยานิพนธ์
39 หน่ วยกิต
Thesis
งานวิจัยทางด้ านคณิตศาสตร์ การจัดการภายใต้ การดูแลและให้ คาปรึกษาของอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดย
จะครอบคลุมจริยธรรมในการทางานวิจยั การเขียน และการนาเสนอวิทยานิพนธ์ การเขียนรายงานการวิจัยและการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ
Research in management mathematics under supervision of the thesis supervisors including ethics in
research, thesis writing, thesis presentation, and publication(s).
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
MMA 800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

หน่ วยกิต
9

ปี การศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
MMA 800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์
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ปี การศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
MMA 800

รายวิชา
วิทยานิพนธ์

15
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4.
4.1

องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ ภาคสนาม (การฝึ กงาน หรือการฝึ กปฏิบัต)ิ (ถ้ ามี)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของประสบการณ์ ภาคสนาม
ไม่ มี
4.2 ช่ วงเวลา
ไม่ มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่ มี
5. ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์
5.1 คาอธิบายโดยย่ อ
งานวิจยั ทางด้ านคณิตศาสตร์ การจัดการภายใต้ การดูแลให้ คาปรึกษาและให้ คาปรึกษาของอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
โดยครอบคลุมจริยธรรมในการทางานวิจยั การเขียนและการนาเสนอวิทยานิพนธ์ มีการเขียนรายงานวิจยั และเผยแพร่ ผลงานทาง
วิชาการ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึ กษาจะต้ องมีความรู้ ความสามารถและความเข้ าใจในเนื้อหาสาระหลัก ทั้งหลักการและทฤษฎีอย่ างถ่ องแท้ ใ น
งานวิจยั ที่ตนเองศึกษา สามารถนาความรู้ มาประยุกต์ ใช้ ในการศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม จนเป็ นการต่ อยอดและขยายองค์ ความรู้ ได้ มี
ความสามารถในการผลิตผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ เผยแพร่ ผลงานและสื่ อสารกับบุคคลกลุ่มต่ าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชี พ
พร้ อมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทางานวิจยั และการเผยแพร่
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 – 2 ของปี การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่ วยกิต
39 หน่ วยกิต
5.5 ข้ อกาหนดการทาวิทยานิพนธ์
5.5.1 การทาวิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
(1) นักศึกษาต้ องทาวิทยานิพนธ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
(2) อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วมให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษาต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาทีต่ ้ องการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์
(2) นักศึกษาต้ องจัดทาข้ อเสนอและเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ ยื่นต่ อสถาบันฯ โดยผ่ านความเห็นชอบจากอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งคณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ แต่ งตั้ง
(3) เมื่อนักศึกษายื่นคาร้ องขอสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ แล้ วให้ คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ แต่ งตั้งกรรมการ
วิทยานิพนธ์ อย่ างน้ อย 4 ท่ าน ซึ่งประกอบด้ วยอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลัก 1 ท่ านและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่วม 1
ท่ าน และกรรมการวิทยานิพนธ์ อาจารย์ ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งนีจ้ านวนคณะกรรมการที่ไม่ ใช่ อาจารย์
ทีป่ รึกษาจะต้ องไม่ น้อยกว่ าจานวนอาจารย์ ทปี่ รึกษา และจานวนอาจารย์ ประจาทั้งหมดในคณะกรรมการจะต้ องไม่ น้อยกว่ าจานวน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งหมด
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(4) อาจารย์ ผ้สู อบวิทยานิพนธ์ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา
(5) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งได้ รั บ มติ อ นุ มั ติ ข้ อ เสนอและเค้ า โครงวิ ท ยานิ พ นธ์ เ ป็ นเอกฉั น ท์ จ ากคณะกรรมการ
วิทยานิพนธ์
5.5.3 การสอบวิทยานิพนธ์
(1) นักศึกษามีสิทธิยนื่ คาร้ องขอเสนอสอบวิทยานิพนธ์ ได้ หลังจากคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ มมี ติอนุมตั ใิ ห้ นักศึกษา
ผ่านการสอบเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ แล้ ว
(2) นักศึกษาจะต้ องจดทะเบียนวิทยานิพนธ์ ให้ ครบตามจานวนหน่ วยกิตทีก่ าหนดตามหลักสู ตรในภาคการศึกษาที่ยื่นคา
ร้ องขอเสนอวิทยานิพนธ์ เพือ่ การสอบและแจ้ งความจานงสอบ
(3) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธ์ ได้ เมือ่ สอบภาษาอังกฤษได้ ค่าระดับ P (ผ่ าน) แล้ ว โดยการสอบภาษาอังกฤษ อย่ าง
ใดอย่ างหนึ่ง ตามเกณฑ์ คะแนน ดังต่ อไปนี้
• TOEFL จะต้ อง ได้ รับผลคะแนนสอบ ไม่ ต่ากว่ า 550 (ในระบบ paper-based) หรือไม่ ต่ากว่ า 213 (ในระบบ
computer-based) หรือไม่ ตา่ กว่ า 79 (ในระบบ internet-based)
• IELTS จะต้ องได้ รับผลคะแนนสอบ ไม่ ตา่ กว่ า 6.0
• TU-GET จะต้ องได้ รับผลคะแนนสอบ ไม่ ตา่ กว่ า 550
(4) เมื่อนักศึ กษาแจ้ งความจานงสอบวิทยานิพนธ์ ให้ คณะกรรมการวิชาการสถาบันฯ แต่ งตั้งคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จากบุคคลซึ่ งเป็ นคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ การแต่ งตั้งกรรมการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงจะกระทาได้ ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจาเป็ น
อนึ่ง อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ หลักและอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ร่ว มอาจเป็ นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
แต่ ต้องไม่ เป็ นประธานกรรมการ และต้ องเข้ าสอบวิทยานิพนธ์ ด้วยทุกครั้ง
(5) อาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ เ ป็ นไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(6) การสอบวิทยานิพนธ์ ให้ ทาโดยเปิ ดเผย โดยเปิ ดโอกาสให้ บุคคลทัว่ ไปเข้ าร่ วมฟังการสอบวิทยานิพนธ์ ได้
(7) นักศึกษาจะต้ องเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ า
(8) นักศึกษาจะต้ องสอบให้ ได้ ระดับ S (ใช้ ได้ ) โดยได้ รับมติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
(9) การสอบวิท ยานิ พ นธ์ ให้ เป็ นไปตามระเบี ย บและข้ อ บั ง คับ ของมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และการสอบ
วิทยานิพนธ์ ทจี่ ะได้ ผลระดับ S ต้ องได้ มติเป็ นเอกฉันท์ จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
5.6 การเตรียมการ
5.6.1 มอบหมายอาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล มีการกาหนด
ชั่วโมงการให้ คาปรึกษา ให้ ข้อมูลเกีย่ วกับการทาวิทยานิพนธ์ และปรับปรุงให้ ทนั สมัยเสมอ
5.6.2 อาจารย์ ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ ให้ คาปรึกษาในการเลือกหัวข้ อ และกระบวนการศึกษาค้ นคว้ าและประเมินผล
5.7 กระบวนการประเมินผล
5.7.1 ประเมินผลจากความก้าวหน้ าในการทาวิทยานิพนธ์ และประเมินผลจากรายงานทีไ่ ด้ กาหนดรู ปแบบการนาเสนอตาม
ระยะเวลานาเสนอและการจัดสอบ ดังนี้
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(1) ให้ สถาบันฯ แต่ งตั้งกรรมการวิทยานิพนธ์ ตามทีก่ าหนดไว้ ข้างต้ น
(2) ให้ สถาบันฯ แต่ งตั้งผู้ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ภายนอก ซึ่งเป็ นผู้ดารงตาแหน่ งทางวิชาการไม่ ตา่ กว่ ารองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีส่ ัมพันธ์ กนั โดยได้ รับการแต่ งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
(3) เมือ่ นักศึกษาจัดทาเค้ าโครงวิทยานิพนธ์ เสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ให้ คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เป็ นผู้ประเมินและอนุมตั เิ ค้ า
โครงวิทยานิพนธ์
(4) การวัดผลความก้ าวหน้ าของวิทยานิพนธ์ กระทาโดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ โดยประเมินจากปริมาณงาน
วิทยานิพนธ์ ทนี่ ักศึกษาเสนอทุกปลายภาคการศึกษา
(5) การสอบวิทยานิพนธ์ กระทาโดยใช้ วธิ ีนาเสนอในทีป่ ระชุมและสอบปากเปล่ าต่อคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
(6) การแต่ งตั้งคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ เพิม่ เติมจะกระทาได้ เฉพาะกรณีทมี่ เี หตุจาเป็ น

หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 การวัดผลวิทยานิพนธ์ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใช้ ได้ ) และระดับ U (ใช้ ไม่ ได้ )
1.2 การวัดผลการสอบภาษาต่ างประเทศ แบ่ งเป็ น 2 ระดับ คือ ระดับ P (ผ่าน) และระดับ N (ไม่ ผ่าน) และ
ไม่ นับหน่ วยกิต
1.3 เงือ่ นไขอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
ภาควิชาฯสารวจข้ อมูลความพึงพอใจในหลักสู ตร ความพร้ อมของสิ่งเอือ้ อานวยต่ อการวิจยั จากนักศึกษาก่ อน
สาเร็จการศึกษา
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
ภาควิชาสารวจข้ อมูลความพึงพอใจต่ อคุณภาพของหลักสู ตรจากมหาบัณฑิต และสารวจข้ อมูล
ความพึงพอใจต่ อความสามารถของมหาบัณฑิตจากผู้ใช้ มหาบัณฑิต
3. เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
3.1 ได้ ระดับ P ในการสอบภาษาต่ างประเทศตามเกณฑ์ ทมี่ หาวิทยาลัยกาหนด
3.2 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่ าขั้นสุ ดท้ าย โดยคณะกรรมการวิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ รับ
การแต่ งตั้งโดยคณะกรรมการวิชาการของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรในการสอบวิทยานิพนธ์ และได้ ระดับ S ในการสอบ
วิทยานิพนธ์
3.3 มีการเผยแพร่ ผลงานวิทยานิพนธ์ ในข้ อใดข้ อหนึ่งดังต่ อไปนี้
3.3.1 มีผลงานวิทยานิพนธ์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์ หรือได้ รับตอบรับการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 1
บทความ หรือ
3.3.2 มีผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ได้ รับการตีพิมพ์ หรือได้ รับการตอบรั บการตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการระดับชาติ 1
บทความ และผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ได้ รับการตอบรั บในการประชุ มวิชาการระดับชาติที่มีรายงานประชุ ม (proceeding) อีก 1
บทความ หรือ
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3.3.3 มีผลงานวิทยานิพนธ์ ที่ได้ รับการตอบรั บและได้ ลงทะเบียนเพื่อนาเสนอบทความในการประชุ มวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุ ม (proceeding) 1 บทความและมีผลงานที่ได้ ส่งเพื่อรั บการพิจารณานาเสนอในที่ประชุ ม
วิชาการระดับนานาชาติทมี่ รี ายงานการประชุม (proceeding) อีก 1 บทความ
3.4 ต้ องปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ ค ณะกรรมการวิ ช าการของสถาบั น เทคโนโลยี น านาชาติ สิ ริ น ธรและ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กาหนด
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