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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Mathematics
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0854
ภาษาไทย
: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
: Doctor of Philosophy Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Mathematics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : Ph.D. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
หลักสูตร แบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 48(3) หน่วยกิต
หลักสูตร แบบ 2.2 จานวนไม่น้อยกว่า 72(4) หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
5.1.1 หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 2.1 3ปี
5.1.2 หลักสูตรปริญญาเอกแบ 2.2 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่......62(1/2562).......วันที.่ ...31....เดือน......มกราคม.....พ.ศ.....2562........
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ ......5/2562...... วันที่ ....25.....เดือน ....มีนาคม...........พ.ศ. .......2562......
6.4 คณะกรรมการพิจาณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพะเยา
เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ ....3/2562.............
วันที่ ....9....เดือน ....เมษายน......พ.ศ. ......2562......
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิ ลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ......3/2562................
วันที่ .....21.......เดือน ...เมษายน......พ.ศ. .....2562........
6.6 สภาวิชาชีพ.................................(ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่...........
วันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. ......................
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
8.2 นักวิชาการ อาจารย์หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันการศึกษา
8.3 โปรแกรมเมอร์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
8.4 นักคณิตศาสตร์การเงิน/คณิตศาสตร์ประกันภัย
8.5 นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นายธนกฤต เทียนหวาน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36099007XXXXX

2

นายประสิทธิ์ ช่อลาเจียก

3560300XXXXX

รองศาสตราจารย์

3

นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

36002001XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
คณิตศาสตร์มีบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยคณิตศาสตร์จะเป็นส่วนสาคัญในการวิเคราะห์ปัญหา การทาแผน การกาหนดเป้าหมายและ
ทิศทางของการพัฒนา รวมทั้งการวิจัยองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานที่จาเป็น และเป็น
ปัจจัยหลักอันจะนาไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพและการเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล อันจะ
ก่ อให้เ กิ ด ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้ จริงในระยะยาว
โดยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับที่สูง และมีการเปิดกว้างในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงตามมา ดังนั้น เพื่อให้เท่าทันบริบทดังกล่าว จาเป็นจะต้อง
พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเปิดรับความรู้ได้ด้วยตนเอง และ มีความสามารถปรับตนเองต่อการ
เปลี่ยนแปลง อีกทั้งสามารถสรรสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่สอดคล้องกับความจาเป็นต่อการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
สถานการณ์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคปัจจุบันได้มีก ารเปลี่ย นแปลงไป
อย่างมากและรวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อ
ผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา และอีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกัน
ได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มอียู เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพคล่องใน
การแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ บนเวทีโลก อีกทั้งศตวรรษที่ 21 ที่จะถึงนี้เป็นยุคของบูรพาภิวัฒน์ กล่าวคือ
ประเทศต่างๆ ได้หันกลับมาค้าขายกับทวีปเอเชีย ความร่วมมือด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือระดับ
นานาชาติจึงถูกยกระดับการดาเนินการต่างๆ ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มี
อยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็นแนวทางปฏิวัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง
โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอเพียง” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุ
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กับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเองกับความสามารถในการ
แข่งขันในเวทีโลก ทั้งนีก้ ารพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” และ “คุณธรรม”
ในแผนพั ฒ นาประเทศ ฉบั บ ที่ 12 มี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเน้นให้การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอด
การพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การ
พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่าง
ภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากร
วิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการดาเนินงาน
อย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน
รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา ของประเทศทั้งระบบ
จากการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า เรา
จาเป็นต้องพั ฒนาระบบการศึกษาในยุ คใหม่ที่เน้ นไปที่สหวิทยาการเป็นส าคัญ เพื่อผลิตบุคลากรหรื อ
กาลังคนที่มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่
รวดเร็ว มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศได้ จากที่กล่าวมานั้ นคณิ ตศาสตร์ถื อว่ าเป็นพื้นฐานที่ ส าคัญยิ่ งในการพัฒนาก าลั งคน เพราะ
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของความรู้และเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้ง
โดยตรง และโดยอ้อม ดังนั้น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ที่ปรับปรุงใหม่นี้จึงมุ่งเน้น
ผลิตบัณฑิตให้ มีความสามารถในการคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้รากฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ทั้งใน
เชิงทฤษฎีและเชิงการประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศ
แบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคมโลกยุคบูรพาภิวัฒน์แห่งศตวรรษที่ 21
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีการยอมรับเอาวัฒนธรรม
ของต่างชาติเข้ามาในประเทศมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ทางสังคมในยุคปัจจุบันมักจะเกิดความขัดแย้งทั้ง
ในระดับองค์กรและสังคมทั่วไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้ นั้นล้วนแต่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนี้
ความขัดแย้งมีค วามสั มพั นธ์ที่เกี่ย วข้องกับ นโยบายสาธารณะ ซึ่งเกิดจากความพยายามที่จะพั ฒนา
ประเทศให้มีความเจริญและทันสมัย แต่สิ่งที่ได้มา คือ ผลกระทบสะท้อนกลับมายังสังคม สิ่งแวดล้อม
และประชากร จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น มีผลให้
ฝ่ายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาประชากรในประเทศให้มี คุณภาพทั้งในเชิงความรู้
ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเหตุมีผล มีความคิดริเริ่ มสร้างสรรค์และพัฒนา
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จิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสานึกสาธารณะให้
เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจักทาให้ประชากรอยู่ร่วมกั นในสังคมอย่างมีความสุข
ปลอดภัย และมั่นคง
ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในการ
จั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาคณิ ต ศาสตร์ ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา
หลั ก สู ตรที่เ น้นการส่งเสริม และพั ฒนาบัณ ฑิตให้มีคุ ณลัก ษณะที่มีทั้ งความรู้ ทัก ษะกระบวนการคิ ด
วิเ คราะห์อย่างมีวิจารณญาณ มีเ หตุมีผล มีค วามคิดริเ ริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสานึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งจักทาให้ทุกคนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข ปลอดภัย และมั่นคง
12. ผลกระทบจากต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 11.1 และ 11.2
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้
เป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบ มีเหตุมีผล และสร้างสรรค์ มีทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา อย่างมี
เหตุมีผล มีความสามารถในการสื่อสาร ค้นคว้า คิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้รากฐานความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงการประยุกต์ ซึ่งสามารถนามาสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคมโลกยุ คบูรพาภิวัฒน์
แห่งศตวรรษที่ รวมทั้งมีการพัฒนาทางด้านจิตใจของบัณฑิตให้ 21มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามัคคี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ เสียสละ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสานึกสาธารณะให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรนี้จะจัดให้มีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน และ
ทันสมัย โดยเมื่อสาเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ทาให้
มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษาจะสามารถนาความรู้ ความสามารถที่ได้รับไปประกอบอาชีพตาม
ความต้องการได้ อีกทั้ง หลักสูตรดังกล่าวนี้ ยังมีการสร้างพื้นฐานทางวิชาการ
12.2.2 ด้านการวิจัย
เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึก ษาสามารถมีผลงานวิจัย ที่สามารถได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์
ผลงานในวารสารทางวิชาการโดยมีผปู้ ระเมินอิสระและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ
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12.2.3 ด้านบริการวิชาการ
เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจทางด้านการนาความรู้วิจัยสู่ชุมชน จึงได้มี
การจัดกิจกรรมเสริมควบคู่กับการเรียนการสอน โดยกิจกรรมเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้
ให้กับผูท้ ี่สนใจในชุมชน ทั้งนีจ้ ะส่งเสริมให้มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรดังกล่าวเพื่อ
นามาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนได้
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรนีม้ ีการกาหนดรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้องและทัน
ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ใ นปัจ จุ บั น โดยเฉพาะสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพแวดล้อม
โดยรายวิชาที่ศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความสาคัญของสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้
ผู้ เ รี ย นได้ มี ค วามเข้ า ใจในวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รที่ จ ะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามตระหนั ก การใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด และมาจากกระบวนการผลิ ต ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
โดยให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ศาสตร์แห่ง กระบวนการคิดวิเ คราะห์เป็นระบบ อย่างมีเหตุผล ด้วยรากฐานองค์ค วามรู้
ที่ลุ่มลึกทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงการประยุกต์ สร้างสรรค์และบูรณาการศาสตร์เพื่อสร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ทันสมัยในการพัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ รวมถึงพันธกิจ เป้าหมาย เป้าประสงค์ ปณิธานและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงได้
จัดทาหลักสูตรเพื่อรองรับความต้องการการเรียนต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนิสิตในอุดมศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์เ พื่อการพัฒนาก าลังคนด้านคณิตศาสตร์ของประเทศที่มีค วามรู้
ความสามารถอยู่ในระดับมาตรฐานสากล และมีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการคิดค้นหาองค์
ความรู้ใ หม่ สร้างสรรค์ผลงานวิจั ย และนวั ตกรรมเพื่อ นาไปสู่ก ารพัฒ นาประเทศแบบบู รณาการให้
ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคมโลกแห่งศตวรรษที่ 21
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อผลิตผู้นาทางวิชาการในด้านคณิตศาสตร์ระดับสูง มีความสามารถที่จะพัฒนาและ
แสวงหาความรูใ้ ห้มคี วามก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ
1.3.2 เพื่อผลิตนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ระดับสูง และสามารถสร้างทฤษฎีหรือผลิตผลงานวิจัยที่
เป็นองค์ความรู้ใหม่เ พื่อไปประยุก ต์ใ ช้ในการสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและ
แข่งขันในระดับสากลได้
1.3.3 เพื่อผลิตนักวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมทางการทาวิจัยและเผยแพร่
ผลงานวิจัย ตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต พัฒนาหลักสูตรโดยให้มีพ้ืนฐานจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีมาตรฐานไม่ ห ลั ก สู ต ร ใ น ร ะ ดั บ ส า ก ล แ ล ะ
ต่ากว่าเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
แห่งชาติ
2. พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ได้ - จัดให้มีการประเมินหลักสูตรของ
มาตรฐานสากล เพื่ อ ผลิ ต นิ สิ ต ให้ มี ส า ข า วิ ช า โ ด ย ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ใ น
ความสามารถในการวิ จั ย สามารถ สาขาวิชา
ประยุ ก ต์ บู ร ณาการกั บ ศาสตร์ อ่ื น - จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จ ทุก ๆ 5 ปี หรือตามความเหมาะสม
และสั ง คมของชาติ เกิ ด ประโยชน์ กั บ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ประเทศ ภู มิ ภ าคอาเซี ย น และระดั บ ต้องการของสถาบันการศึกษาทั้งใน
สากล
ภาครัฐและเอกชน
3. พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ - จั ด การปฐมนิ เ ทศเพื่ อ แนะแนว
สอน และการทาวิจัย ให้มีประสิทธิภาพ หลั ก สู ต รและแนะน าสายงานวิ จั ย
เพื่ อ ผลิ ต นิ สิ ต ให้ มี ค วามสามารถใน เพื่อเป็นแนวทางแก่นสิ ิต
การวิจัยที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ - จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้า
การประยุกต์ บูรณาการกับศาสตร์อื่นได้ หรื อ ปั ญ หาในการศึ ก ษาทุ ก ภาค
มีประโยชน์ต่อประเทศและภูมิภาค และ การศึกษา
แข่งขันได้ในระดับสากล
- ส่งเสริมการทาวิจัยที่มีคุณภาพใน
ระดับนานาชาติ
4. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการและการ - สนับสนุนงบประมาณให้คณาจารย์
วิจัยของคณาจารย์และนิสิต ให้มีความ และนิสิ ต ได้ เข้ า ร่ ว มอบรม/สั ม มนา/
ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล
ศึกษาดูงาน/นาเสนอเผยแพร่ผลงาน
ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ แ ล ก เ ป ลี่ ย น
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง วิ ช า ก า ร กั บ
นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศ
- สนั บ สนุ น ทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
- ประชาสั ม พั น ธ์ แ หล่ ง ทุ น ที่ ใ ห้ ก าร
ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร ผ ลิ ต แ ล ะ ก า ร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร
- ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น โ ด ย
ผู้ทรงคุณวุฒใิ นสาขาวิชา
- มคอ. 2 มคอ. 3 และ
มคอ. 5

- โครงการ/กาหนดการจัดการ
ปฐมนิเทศ
- กาหนดการประจาปีสาหรับ
การรายงานความก้าวหน้าของ
นิสิต
- จานวนงานวิจัยที่มีคุณภาพ
อ ยู่ ใ น ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ ดั บ
นานาชาติ
- จานวนคณาจารย์ และ/หรือ
นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณในการเข้ า ร่ ว ม
อบรม/สั ม มนา/ศึ ก ษาดู ง าน/
น าเสนอเผยแพร่ ผ ลงานทาง
วิชา ก า ร แ ล ะ แ ล กเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทางวิชาการกับ
นั ก วิ ช า ก า ร ทั้ ง ใ น แ ล ะ
ต่างประเทศ
- จานวนผลงานทางวิชาการที่
ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณในการน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง

5. ให้บริการวิชาการแก่สังคม

กลยุทธ์

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้

- จั ด ให้ มี ก ารบรรยายพิ เ ศษโดย
ผู้ เ ชี่ ย วชาญและประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุ ค คลภายนอกเข้ า ร่ ว มฟั ง ก า ร
บรรยาย
- สนับสนุนให้คณาจารย์ในสาขาวิชา
ฯ มีสว่ นร่วมในการบริการวิชาการ

- ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ ช่ อ ง ท า ง
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ทุ น ข อ ง
หน่วยงานภายในและภายนอก
- จานวนคณาจารย์ และ/หรือ
นิ สิ ต ที่ ไ ด้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การ
ผลิ ต ผลงานวิ จั ย และผลงาน
ทางวิชาการ
- จ านวนคณาจารย์ ที่ ไ ด้ รั บ
ทุ น อุ ด หนุ น การผลิ ต ผลงาน
ทางวิชาการทั้ ง จากแหล่ ง ทุ น
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
- จ านวนโครงการบรรยาย
พิเศษ
- ผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้รับบริการ
- จ านวนคณาจารย์ ที่ มี ส่ ว น
ร่วมในการบริการวิชาการ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – เมษายน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 วุฒกิ ารศึกษา
ปริญญาเอก แบบ 2.1 จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ปริ ญ ญาเอก แบบ 2.2 จะต้ อ งเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า ที่ มี
ผลการเรียนดีมาก
และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดหรื อตามระเบียบ
ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้
กระทาโดยความประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
2.2.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
2.2.4 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ไม่มี
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 2.1
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2562
2563
2564
2565
2566

จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

5

5
5

5

10

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

5
5
5
15
5

2.5.2 แบบ 2.2
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2562
2563
2564
2565
2566

จานวนนิสิต
ชัน้ ปีที่ 1
ชัน้ ปีที่ 2
ชัน้ ปีที่ 3
ชัน้ ปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

5

5

5
5

5
5
5

10

15

5
5
5
5
20
5

5
5
5
5
20
5

2.6 งบประมาณตามแผน
2562

2563

ปีงบประมาณ
2564

-

-

-

-

-

50,000
500,000
500,000
50,000

50,000
500,000
500,000
50,000

150,000
625,000
500,000
50,000

150,000
625,000
500,000
50,000

250,000
750,000
500,000
50,000

1,000,000 1,00,000
1,000,000 1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

รวมรายจ่าย

3,100,000

3,100,000

3,325,000

3,325,000

3,550,000

ค่าใช้จ่าย : หัว : ปี

120,000

120,000

120,000

120,000

120,000

หมวดรายจ่าย

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน

2565

2566
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิต ศึก ษา
พ.ศ. 2561
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.1.1.1 แบบ 2.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 48(3) หน่วยกิต
3.1.1.2 แบบ 2.2 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 72(4) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ ส อดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. งานรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ 1.1
1.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกไม่นอ้ ยกว่า
2. วิทยานิพนธ์
3. รายวิชาบังคับไม่นบั หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24

36

48

48

72

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562
แบบ 2.1
แบบ 2.2
12
24
12
24
3
12
9
12
36
48
3
4
48(3)
72(4)

หมายเหตุ สาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง
การทดสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
3.1.3.1 แบบ 2.1
1) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ
241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Selected Topics in Advanced Mathematics

241811
241812
241813
241814
241815
241816

241821
241822
241823
241824

จานวน
จานวน

12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)

กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
เงื่อนไขค่าเหมาะสุดในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
Optimality Condition in Convex Optimaization
ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์
Optimization Methods and Applications
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
Fixed Point Theory and Applications
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันคอนเวกซ์
Convex Functional Analysis
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น
Nonlinear Functional Analysis
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขั้นสูง
Advanced Functional Analysis
กลุ่มวิชาพีชคณิต
ทฤษฎีริงไม่สลับที่
Noncommutative Ring Theory
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
Algebraic Number Theory
ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขัน้ สูง
Advance Algebraic Coding Theory
ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลกราสส์มันน์
Theory of Abel Grassmann’s Groupoids

9 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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241825 โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิตวิภัชนัย
Fuzzy Algebraic Hyperstructures
241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ
Universal Algebra
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
241831 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบสาหรับคณิตศาสตร์
MATLAB Programming for Mathematics
241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
Numerical Linear Algebra
241833 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
241834 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
Advanced Ordinary Differential Equations
241835 หัวข้อคัดสรรทางปัญหาการกู้คืนภาพ
Selected Topics in Image Restoration Problem
วิทยานิพนธ์ (2
จานวน
241851 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3
241842 สัมมนา 2
Seminar II
241843 สัมมนา 3
Seminar III
241844 สัมมนา 4
Seminar IV

จานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.3.2 แบบ 2.2
1) หมวดวิชาเฉพาะ
จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบังคับ
จานวน
12 หน่วยกิต
241711 การวิเคราะห์เชิงจริง
3(2-2-5)
Real Analysis
241712 ทอพอโลยี
3(2-2-5)
Topology
241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra
241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Mathematics
กลุ่มวิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกได้ไม่เกิน 2 กลุ่มวิชา
กลุ่มวิชาคณิตวิเคราะห์
241713 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(2-2-5)
Functional Analysis
241714 วิธีการทาซ้าสาหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮลิ เบิรต์
3(2-2-5)
Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces
241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
3(2-2-5)
Convex Optimization Theory
241716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค
3(2-2-5)
Banach Space Theory
241811 เงื่อนไขค่าเหมาะสุดในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
3(2-2-5)
Optimality Condition in Convex Optimaization
241812 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์
3(2-2-5)
Optimization Methods and Applications
241813 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
3(2-2-5)
Fixed Point Theory and Applications
241814 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันคอนเวกซ์
3(2-2-5)
Convex Functional Analysis
241815 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น
3(2-2-5)
Nonlinear Functional Analysis
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241816 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขั้นสูง
Advanced Functional Analysis
กลุ่มวิชาพีชคณิต
241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
Linear Algebra and Matrix Theory
241723 ทฤษฎีริงและมอดูล
Ring and Module Theory
241724 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
Algebraic Semigroup Theory
241725 กึ่งกรุปวิภัชนัย
Fuzzy Semigroups
241726 พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง
BCI-Algebras and Related Algebras
241821 ทฤษฎีริงไม่สลับที่
Noncommutative Ring Theory
241822 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
Algebraic Number Theory
241823 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขัน้ สูง
Advance Algebraic Coding Theory
241824 ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลกราสส์มันน์
Theory of Abel Grassmann’s Groupoids
241825 โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิตวิภัชนัย
Fuzzy Algebraic Hyperstructures
241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ
Universal Algebra
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
241731 ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Control Theory
241732 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
Numerical Methods for Linear and Nonlinear Equation Systems
241733 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ
MATLAB Programming

3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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241734 การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ
Image Restoration with MATLAB
241735 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
Optimization Algorithms
241736 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์
Selected Topics in Mathematics
241831 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบสาหรับคณิตศาสตร์
MATLAB Programming for Mathematics
241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
Numerical Linear Algebra
241833 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
241834 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
Advanced Ordinary Differential Equations
241835 หัวข้อคัดสรรทางปัญหาการกู้คืนภาพ
Selected Topics in Image Restoration Problem
วิทยานิพนธ์ (2
จานวน
241852 วิทยานิพนธ์
Dissertation
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (3
จานวน
241841 สัมมนา 1
Seminar I
241842 สัมมนา 2
Seminar II
241843 สัมมนา 3
Seminar III
241844 สัมมนา 4
Seminar IV

3(2-2-5)
(5-2-2)3
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แบบ 2.1

241801
2418xx

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Mathematics
วิชาเอกเลือก
3(2-2-5)
Major Elective
รวม
6 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาปลาย

241842
241851
2418xx

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
รวม

9(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
241843
241851
2418xx

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)
รวม

9(1) หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
241844
241851

สัมมนา 4
Seminar IV
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
6 หน่วยกิต
รวม

6(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
241851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
241851

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แบบ 2.2

241711
241712
241721

241801
241xxx

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
การวิเคราะห์เชิงจริง
Real Analysis
ทอพอโลยี
Topology
พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
Advanced Abstract Algebra
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Mathematics
วิชาเอกเลือก
3(2-2-5)
Major Elective
รวม
6 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
241841
241852
2418xx
2418xx
241xxx

สัมมนา 1
Seminar I
วิทยานิพนธ์
Dissertation
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
3 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

241842
241852

สัมมนา 2
Seminar II
วิทยานิพนธ์
Dissertation

12(1) หน่วยกิต
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต

รวม

9(1) หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
241843
241852

สัมมนา 3
Seminar III
วิทยานิพนธ์
Dissertation

1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

241844
241852

สัมมนา 4
Seminar IV
วิทยานิพนธ์
Dissertation

9(1) หน่วยกิต
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)
9 หน่วยกิต

รวม

9(1) หน่วยกิต

ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
241852

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
รวม
ภาคการศึกษาปลาย

241852

วิทยานิพนธ์
Dissertation

9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต

รวม

9 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
241711

การวิเคราะห์เชิงจริง
3(2-2-5)
Real Analysis
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงจริง เมเชอร์ภายนอกเลอเบก เซตหาเมเชอร์ได้ และเมเชอร์
เลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ รีมันน์และเลอเบกอินทิกรัล การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของการแปรผัน
แบบมีขอบเขต ปริภูมิเมเชอร์ การลู่เข้าในเมเชอร์ ความต่อเนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมิแอล พี
Foundations of real analysis, Lebesgue outer measure, measurable sets and
Lebesgue measure, measurable functions, Riemann and Lebesgue integrals, differentiation of functions
of bounded variation, measure spaces, convergence in measure, absolute continuity, Lp spaces
241712

ทอพอโลยี
3(2-2-5)
Topology
พื้นฐานของทฤษฎีเซต ฟังก์ชันและความสัมพันธ์ เซตอันดับบางส่วน บทตั้งของซอร์น
ปริภูมิเชิงทอพอโลยีนามธรรม ปริภูมิเมตริก ฐานและฐานย่อย การลู่เข้า ตัวกรองและข่ายลาดับ สัจพจน์
การแยก ภาวะต่อเนื่องและสมานสัณฐาน ความเชื่อม การแยก ความกระชับ
Elementary set theory, functions and relations, partially ordered sets, Zorn's lemma,
abstract topological spaces, metric spaces, bases and subbases, convergence, filters and nets,
separation axioms, continuity and homeomorphisms, connectedness, separability, compactness
241713

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(2-2-5)
Functional Analysis
ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ตัวดาเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายในและ
ปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด
ทฤษฎีบทกราฟปิด
Metric spaces, normed spaces and Banach spaces, linear operators, inner product
and Hilbert spaces, Hahn- Banach theorem, uniform boundedness theorem, open mapping theorem,
closed graph theorem
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241714

วิธีการทาซ้าสาหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮลิ เบิร์ต
3(2-2-5)
Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces
ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิล
เบิร์ต ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเมตริกและปริภูมิฮิลเบิร์ต การประมาณค่าแบบทาซ้าของจุดตรึง วิธีการ
ทาซ้าบางอย่างบนเซตคอนเวกซ์ วิธีการทาซ้าบางอย่างบนเซตไม่คอนเวกซ์
Complete metric spaces, norm spaces and Banach spaces, inner product spaces,
Hilbert spaces, fixed point theory in metric spaces and Hilbert spaces, Iterative approximation of fixed
points, some iterative methods on convex set, some iterative methods on nonconvex set
241715

ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
3(2-2-5)
Convex Optimization Theory
เซตคอนเวกซ์ ทฤษฎีบทการแยก กรวย เซตหลายหน้า ฟังก์ชันคอนเวกซ์ ฟังก์ชันกึ่งเชิง
เส้ น ฟั ง ก์ ชั น ค้ าจุ น สมบั ติ ค วามต่ อ เนื่อ ง สมบั ติ อ นุ พั น ธ์ แคลคู ลั ส เชิ ง กึ่ ง อนุ พั นธ์ ฟั ง ก์ ชั น คอนจูเ กต
คุณสมบัติขอ้ จากัด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุด ทฤษฎีคารุส-คุน-ทักเคอร์ ทฤษฎีบทจุดอานม้า ภาวะคูก่ ัน
Convex sets, separation theorems, cones, polyhedral sets, convex functions,
sublinear function, support function, continuity property, differentiability property, subdifferential
calculus, conjugate functions, constraint qualifications, Karush- Kuhn- Tucker optimality conditions,
saddle point theorem, duality
241716

ทฤษฎีปริภูมิบานาค
3 (2-2-5)
Banach Space Theory
การสะท้อน ความนูนและความเรียบ การส่งแบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม
ลิมติ บานาค การฉายเมตริกและการส่งหดตัว สัมประสิทธิ์เชิงเรขาคณิตของปริภูมิบานาค
Reflexivity, convexity and smoothness, duality mapping, weak and strong
convergence, Banach limit, metric projection and retraction mapping, geometric coefficients of Banach
space
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241721

พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra
กรุป ปฏิกิริยากรุป การนาเสนอกรุป ทฤษฎีบทซิโล ผลคูณตรง ริง โดเมนการแยกตัว
ประกอบได้ อ ย่ า งเดี ย ว โดเมนไอดี ล มุ ข ส าคั ญ โดเมนแบบยุ ค ลิ ด ฟี ล ด์ แ ละทฤษฎี บ ทกาลั ว ส์ ฟี ล ด์
ภาคขยาย ฟีลด์การแยก การปิดเชิงพีชคณิต และภาวะปรกติ
Groups, group actions, group presentation, Sylow theorems, direct product, rings,
unique factorization domains, principal ideal domain, Euclidean domain, fields and Galois Theory,
extension fields, splitting fields, algebraic closure and normality
241722

พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อยยืนยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์
ทั่วไปให้เป็นเมทริกซ์เฉียง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน ยูนิเทรีและเมทริกซ์เชิงตั้ง
ฉาก ขั้นตอนวิธีกราม ชมิดต์ รูปแบบเชิงเส้นคู่
Linear transformations and matrices, invariant subspaces, linear functional,
diagonalization, Jordan canonical form, inner product spaces, unitary and orthogonal matrices, GramSchmidt algorithm, bilinear forms
241723

ทฤษฎีริงและมอดูล
3(2-2-5)
Ring and Module Theory
มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของมอดูล ส่วนของผลบวกตรง ผลบวกตรงและ
ผลคูณตรงของมอดูล การแยกของริง การก่อกาเนิดและการก่อกาเนิดร่วมเกี่ยว มอดูลแบบเซมิซิมเปิล
ซอคเคิลและเรดิคอล เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลที่เป็นผลประกอบของอนุกรม ริงแบบเซมิซิมเปิล ริงแบบโล
คอลและริงแบบอาร์ทิน
Modules and submodules, homomorphism of modules, direct summands, direct sums
and products of modules, decomposition of rings, generating and cogenerating, semisimple modules,
socle and radical, chain conditions, modules with composition series, semisimple rings, local rings and
Artinian rings
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241724

ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Semigroup Theory
แนวคิ ด มู ล ฐานของกึ่ ง กรุ ป ความสั ม พั น ธ์ ข องกรี น กึ่ ง กรุ ป เชิ ง เดี ย วและกึ่ ง กรุ ป
0-เชิงเดียว กึ่งกรุปผกผัน และกึ่งกรุปการแปลง
Elementary concepts, Green’s relations, simple and 0-simple semigroups, inverse
semigroups and transformation semigroups
241725

กึ่งกรุปวิภัชนัย
3(2-2-5)
Fuzzy Semigroups
ไอดีล วิภัชนัย กึ่ งกรุป ย่อยปรกติวิภัชนัย กึ่งแลตทิซ กรุป สมภาควิภัชนัย บนกึ่ง กรุ ป
ไอดีลวิภัชนัยเฉพาะ
Fuzzy ideals, fuzzy regular subsemigroups, semilattices of groups, fuzzy
congruences on semigroups, prime fuzzy ideals
241726

พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง
3(2-2-5)
BCI-Algebras and Related Algebras
พีชคณิตบีซีไอ พีชคณิตบีซีเค พีชคณิตกึ่งเชิงเดียวพี ไอดีล สมภาคและพีชคณิตผลหาร
สาทิส สั ณฐานบีซีไ อ ผลบวกตรงและผลคูณ ตรง พีชคณิตบีซีเ คสลับ ที่ พีชคณิตบีซีเ คมีเ งื่อนไขบวก
พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไข พีชคณิตบีซีไอเชิงเดียว พีชคณิตบีซีไอปรกติ
BCI- algebras, BCK- algebras, p- semisimple algebras, ideals, congruences and
quotient algebras, BCI-homomorphisms, direct sums and direct products, commutative BCK-algebras,
positive implicative BCK- algebras, implicative BCK- algebras, simple BCI- algebras, normal BCIalgebras
241731

ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Control Theory
ผลเฉลยเมทริกซ์ของระบบเชิงเส้น ระบบการควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ การควบคุม

เหมาะที่สุด
Matrix solutions of linear systems, linear control systems, stability, optimal control
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241732

วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
3(2-2-5)
Numerical Methods for Linear and Nonlinear Equation Systems
นอร์มและการวิเ คราะห์ค่าผิดพลาด วิธีก ารเชิงตัวเลขสาหรับ ระบบสมการเชิงเส้น
วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับระบบสมการไม่เชิงเส้น
Norm and error analysis, numerical methods for linear equation systems, numerical
method for nonlinear equation systems
241733

การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ
3(2-2-5)
MATLAB Programming
โครงสร้างโปรแกรมภาษาแมทแลบ โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาแมทแลบ
ประกอบด้วย คลาส ฟังก์ชัน ประเภทข้อมูล การประกาศและการใช้ตัวแปร นิพจน์และการควบคุมลาดับ
การทางาน การนาเข้าและการแสดงผล อาร์เรย์ สตริงค์ การสร้างและการใช้งานฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธีแบบ
เรียกซ้า การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
Matlab program structure, structure and syntax of Matlab language: class, method,
data types, declaring/ initializing/ using variables, expression, flow control, input and output, array,
string, developing and using methods, recursive algorithms, program testing and debugging, including
programming practices
241734

การกู้คนื ภาพด้วยแมทแลบ
3(2-2-5)
Image Restoration with MATLAB
หลั ก การพื้นฐานของภาพดิจิ ทัล รูป แบบและการน าเสนอภาพ การจัดการภาพใน
แมทแลบ ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว การคานวณเมตริกซ์ ที่มีโครงสร้าง วิธีเชิงเส้นและ
ทาซ้าสาหรับการกู้คืนรูปภาพ
Digital image fundamentals, formation of an image and its representation,
manipulating images in Matlab, image restoration problem, blurring function, structured matrix
computations, linear and iterative methods for Image restoration
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ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
3(2-2-5)
Optimization Algorithms
แบบจาลองการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีทาซ้าลดและวิธีการประมาณ วิธีซับเกร
เดียนต์ วิธีการประมาณค่าแบบหลายหน้า ขั้นตอนวิธีการใกล้เคียง การพัฒนาล่าสุดในขั้นตอนวิธีหาค่า
เหมาะที่สุด
Optimization models, iterative descent algorithms and approximation methods,
subgradient methods, polyhedral approximation methods, proximal algorithms, recent development
on optimization algorithms
241736

หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Selected Topics in Mathematics
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กั บ คณิ ต ศาสตร์ การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละการสั ง เคราะห์ การน าเสนอ
การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting interesting or current topic or case study in mathematics, studying,
collecting data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question
241801

หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Selected Topics in Advanced Mathematics
การกาหนดหัวข้อเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ขั้นสูง การค้นคว้า การรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
Selecting special topics in advanced mathematics, studying, collecting data,
analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question
241811

เงื่อนไขค่าเหมาะสุดในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
3( 2- 2- 5)
Optimality Conditions in Convex Optimization
เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดของจอห์นฟริตซ์ เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดโดยปราศจากคุณสมบัติ
ข้อจากัด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดเชิงลาดับ ตัวแทนของเซตข้อจากัด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุดโดยประมาณ
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกึ่งคอนเวกซ์ไม่มีที่ส้ินสุด ความเป็นคอนเวกซ์ในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงไม่คอน
เวกซ์
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Fritz John optimality conditions, optimality without constraint qualification, Sequential
optimality conditions, representation of the feasible set, approximate optimality conditions, convex
semi-infinite optimization, convexity in nonconvex optimization
241812

ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์
3(2-2-5)
Optimization Methods and Applications
พื้นฐานเกี่ยวกับการหาค่าเหมาะที่สุด ระเบียบวิธีเกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์ ระเบียบ
วิธี ภาพฉาย ตัว ด าเนินการใกล้เคียง ระเบีย บวิธีจุดใกล้เคีย ง ตัวดาเนินการทางเดียว ผลรวมของตัว
ดาเนินการทางเดียว ระเบียบวิธีแยกส่วนดักลาส-รัชฟอร์ด ระเบียบวิธีแยกส่วนหน้า-หลัง การประยุกต์
ไปยังการประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุด การประยุกต์ไปยังการกู้คืนภาพและสัญญาณ การประยุกต์ไป
ยังการเรียนรู้ของเครื่อง
Preliminaries in optimization, gradient and subgradient methods, projection methods,
proximity operators, proximal point method, monotone operators, sums of monotone operators,
Douglas-Rachford splitting method, forward-backward splitting method, applications to least squares
approximation, applications to image and signal restoration, applications to machine learning
241813

ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
3(2-2-5)
Fixed Point Theory and Applications
ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีบทจุดตรึงสาหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮลิ
แบร์ต เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทจุดตรึงการส่งต่อเนื่องและการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิบา
นาค ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี และการประมาณค่าแบบทาซ้าของจุดตรึง
Fixed point theory in metric spaces, fixed point theorems for nonexpansive mappings
in Hilbert spaces, geometry of Banach spaces, fixed point theorems for continuous mappings and
nonexpensive mappings in Banach spaces, fixed point theorems in topological vector spaces, iterative
approximation of fixed points
241814

การวิเคราะห์ฟังก์ชันเชิงคอนเวกซ์
3(2-2-5)
Convex Functional Analysis
ฟังก์ชันนัลเชิงเส้นและตัวดาเนินการเชิงเส้น ปริภูมิฟังก์ชันและบทประยุกต์ แคลคูลัส
เชิงอนุพันธ์ การหาค่าต่าสุดของฟังก์ชันนัล ฟังก์ชันนัลเชิงคอนเวกซ์ ฟังก์ชันนัลกึ่งต่อเนื่องล่าง ทฤษฎีบท
ไวแยร์สตราสวางนัยทั่วไป
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Linear functionals and linear operators, Function spaces and applications, Differential
calculus, Minimization of functionals, Convex functionals, Lower semicontinuous functionals,
Generalized Weierstrass theorem
241815

การวิเคราะห์ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น
3(2-2-5)
Nonlinear Functional Analysis
ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาค เรขาคณิตของปริภูมิบ า
นาคทฤษฎีบทการลู่เข้าในปริภูมิบ านาค ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เ ชิงทอพอโลยี การประยุ ก ต์
บางอย่าง
Fixed point theory in metric spaces, Fixed point theory in Banach spaces, Geometry
of Banach spaces, Convergence theorems in Banach spaces, Fixed point theory in topological vector
spaces, some applications
241816

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Functional Analysis
ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวดาเนินการเชิงเส้น พีชคณิตบานาค ตัวดาเนินการเชิงเส้น
กระชับ สมบัติเชิงสเปกตรัมของตัวดาเนินการเชิงเส้นผูกพันในตัวที่มีขอบเขต ตัวดาเนินการภาพฉาย ตัว
ดาเนินการเชิงเส้นที่ไม่มีขอบเขต ตัวดาเนินการผูกพันฮิลเบิรต์ ตัวแทนเชิงสเปกตรัม
Spectral theory of linear operators, Banach algebra, Compact linear operators,
spectral properties of bounded self- adjoint linear operators, projection operators, unbounded linear
operators, Hilbert-adjoint operators, spectral representation
241821

ทฤษฎีริงไม่สลับที่
3(2-2-5)
Noncommutative Ring Theory
ริงแบบเนอเทเรียน ริงกับเงื่อนไขลูกโซ่แบบลดลง ทฤษฎีบทโครงสร้างเวดเดอร์เบิร์น
สาหรับแบบริงเซมิซิมเปิล ริงของผลหาร และริงที่อธิบายลักษณะเฉพาะด้วยมอดูลบนริงนัน้
Noetherion rings, rings with descending chain condition, wedderburn structure theory
for semisimple rings, rings of quotients and rings charaterized by their modules
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ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Number Theory
จานวนเชิงพีชคณิตและจานวนเต็มพีชคณิต ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันตรรกยะ
สัมประสิทธิ์ของฟังก์ชันวิเคราะห์ของฟังก์ชันตัวแปรเชิงซ้อน และความสัมพันธ์เวียนเกิด จานวนปีโซและ
สมบัติพืน้ ฐานของจานวนดังกล่าว การวิเคราะห์พี - เอดิก
Algebraic numbers and algebraic integers, relations among rational functions,
coefficients of analytic functions of one complex variable and recurrence relations, Pisot numbers and
their basic properties, p-adic analysis
241823

ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขั้นสูง
3(2-2-5)
Advance Algebraic Coding Theory
มโนทัศน์ของรหัสเชิงเส้น รหัสวัฏจักร รหัสวัฏจักรเชิงลบ และ รหัสวัฏจักรเชิงค่าคงตัว
เหนือฟิลด์จากัดและริงจากัดสลับที่ รหัสคู่กันและรหัสคู่กันในตัว ระยะทางที่สาคัญรหัสและการแจกแจง
น้าหนัก
Concept of linear codes, cyclic codes, negacyclic codes and constacyclic codes over
finite fields and finite commutative rings, dual and self-dual codes, importance distance of codes and
weight distributions
241824

ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลกราสส์มันน์
3(2-2-5)
Theory of Abel Grassmann’s Groupoids
กรุปพอยด์เอจี กรุปพอยด์เอจีผกผัน ความสัมพันธ์สมภาค การฝังและผลคูณตรงของ
กรุปพอยด์เอจี ไอดีล กรุปพอยด์เอจีปรกติอย่างเข้ม ไอดีลวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัยค่าช่วง ไอดีลวิภัชนัยวาง
นัยทั่วไป
AG- groupoid, inverse AG- groupoid, congruence relation, embedding and direct
product of AG-groupoid, ideal, strongly regular AG-groupoid, fuzzy ideal, interval-valued fuzzy ideal,
generalized fuzzy ideal
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โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิตวิภัชนัย
3(2-2-5)
Fuzzy Algebraic Hyperstructures
หลักมูลของโครงสร้างเกินเชิงพีชคณิต พหุกรุปวิภัชนัย กรุปเกินย่อยวิภัชนัย สาทิส
สัณฐานวิภัชนัย ริงเกิน ไอดีลเกิน ไอดีลเกินวิภัชนัย ไอดีลเกินวิภัชนัยวางนัยทั่วไป ไอดีลเกินวิภัชนัยค่าช่วง
ริงเกินวิภัชนัย
Fundamental of algebraic hyperstructure, fuzzy polygroup, fuzzy subhypergroup,
fuzzy homomorphism, hyperring, hyperideal, fuzzy hyperideal, generalized fuzzy hyperideal,
interval-valued fuzzy hyperideal, fuzzy hyperring
241826

พีชคณิตเชิงเอกภพ
3(2-2-5)
Universal Algebra
แลตทิซ พีชคณิตบูลีน การดาเนินการเอ็นแอริ พีชคณิต พีชคณิตย่อย ระบบก่อกาเนิด
ความสัมพันธ์สมภาค พีชคณิตผลหาร สาทิสสัณฐาน ผลคูณตรง ผลคูณตรงย่อย พีชคณิตเสรี พีชคณิตพจน์
Lattice, Boolean algebra, n -ary operation, algebra, subalgebra, generating system,
congruence relation, quotient algebra, homomorphism, direct product, subdirect product, free algebra,
term algebra
241831

การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบสาหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
MATLAB Programming for Mathematics
การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบสาหรับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ รูปแบบของ
ประโยคการเขียน ฟังก์ชันคานวณทางคณิตศาสตร์ ตัวแปรต่าง ๆ การเลือกทิศทางการทางาน
Computer programming for mathematics using matlab, statement and syntax,
mathematical calculation functions, types of variables, program flow control
241832

พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Linear Algebra
ระเบียบวิธีตรงสาหรับระบบพีชคณิตเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ
ระเบียบวิธีการแปลงสาหรับปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ ปัญหาค่ากาลังสองน้อยที่สุด ระเบียบวิธีทาซ้า
Direct Methods for linear algebraic systems, eigenvalues and eigenvectors,
transformation method for the eigenvalue problem, the linear least squares problem, iterative methods
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การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Analysis
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่เชิงเส้น
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Numerical solution of linear systems, numerical solution of non- linear equations,
numerical solution of ordinary equations
241834

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีบทการมีจริง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ปัญหาค่าขอบปรกติและ
เอกฐาน ทฤษฎีเสถียรภาพของระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
Existence theorems, linear and nonlinear differential equations, regular and singular
boundary value problems, stability theory of linear and nonlinear systems
241835

หัวข้อคัดสรรทางปัญหาการกู้คนื ภาพ
3(2-2-5)
Special Topics in Image Restoration Problem
การกาหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับปัญหาการกู้คืนภาพ
Selecting interesting or current topic or case study in image restoration problem
241851

วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
Dissertation
การค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ การกาหนดขอบเขตและแนวทางการทา
วิจัย การกาหนดสมมติฐานของงานวิจัย การดาเนินการวิจัย การนาเสนอโครงร่างการทาวิทยานิพนธ์
การรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก การ
เขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และจัดทารูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์
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Investigating researches in international databases, setting the scope and the
guideline of research, setting the hypothesis of research, research methodology, dissertation proposal,
reporting the dissertation progress to committees of the doctoral program, writing researches for
publication in international journals, presenting the thesis defense and preparing completed thesis
241852

วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
Dissertation
การค้นคว้างานวิจัยในฐานข้อมูลนานาชาติ การกาหนดขอบเขตและแนวทางการทา
วิจัย การกาหนดสมมติฐานของงานวิจัย การดาเนินการวิจัย การนาเสนอโครงร่างการทาวิทยานิพนธ์
การรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาเอก การ
เขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และจัดทารูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์
Investigating researches in international databases, setting the scope and the
guideline of research, setting the hypothesis of research, research methodology, dissertation proposal,
reporting the dissertation progress to committees of the doctoral program, writing researches for
publication in international journals, presenting the thesis defense and preparing completed thesis
241841

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
การค้ น คว้ า การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ การเขี ย นรายงาน
การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์
Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting,
discussing and answering question in mathematics
241842

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
การนาเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัย ที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรือเชิง

ประยุกต์
Presentating and discussing the interesting research in the theoretical or applied
mathematics
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สัมมนา 3
1(0-2-1)
Seminar III
การนาเสนอและอภิปรายเกี่ยวกับผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันโดยแยกตาม
สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป สาหรับเป็นแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
Presentation and discussion of current research in different fields of mathematics for
being the direction in doing the dissertation
241844

สัมมนา 4
Seminar IV
การฝึกเขียนและนาเสนองานวิจัยทางคณิตศาสตร์
Practice how to write and present the research in mathematics

1(0-2-1)

39
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
.2 4 เลขในลาดับที่ หมายถึง
2.1 เลข 7
หมายถึง
2.2 เลข 8
หมายถึง
3. เลขในลาดับที่ 5
หมายถึง
เลข 0
หมายถึง
เลข 1
หมายถึง
เลข 2
หมายถึง
เลข 3
หมายถึง
เลข 4, 5
หมายถึง
4. เลขในลาดับที6่
หมายถึง

สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
รายวิชาในระดับปริญญาโท
รายวิชาในระดับปริญญาเอก
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
กลุ่มวิชาพีชคณิต
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
กลุ่มวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

1*

นายธนกฤต เทียนหวาน

36099007XXXXX

รองศาสตราจารย์

2*

นายประสิทธิ์ ช่อลาเจียก

35603003XXXXX

รองศาสตราจารย์

3

นางวัชรภรณ์ ช่อลาเจียก 35605002XXXXX ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4*

นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

36002001XXXXX

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

5

นางสาววาจารี วีระ

35605003XXXXX

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ป.วิชาชีพครู
วท.บ.
วท.ด.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี

2549
2546
2544
2554
2548
2546
2545
2554
2547
2551
2547
2545
2558
2550
2545
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ลาดับ

6

ชื่อ – สกุล

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน

นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ 35201009XXXXX

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย์

ปร.ด.

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอม

ปี

2556

เกล้าธนบุรี

วท.ม.
วท.บ.
หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณิตศาสตร์

2551
2544
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ศษ.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

1

นายสุเทพ สวนใต้

ศาสตราจารย์

2

นายสมยศ พลับเที่ยง

ศาสตราจารย์

3

นายมาโนชญ์ สิริพทิ ักษ์เดช

รองศาสตราจารย์

4

นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

รองศาสตราจารย์

5

นายชัยวัฒน์ นามนาค

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

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

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

6

นายภูมิ คาเอม

รองศาสตราจารย์

7

นายคาสิงห์ นนเลาพล

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

8

นายธงชัย บทมาตย์

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์จะต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ และมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่าง
ลึกซึง้ รวมถึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในทางวิชาการและวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติซึ่งมีผลกระทบต่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ย วข้อง นิสิตสามารถ
พัฒนานวัตกรรมหรือสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิจัย โดยสามารถออกแบบและ
ดาเนินโครงการวิจัยที่ใ ช้ความรู้ระดับสู งในสาขาวิชาที่ได้ศึกษาและสามารถบูรณาการให้เข้ากั บ องค์
ความรู้เดิม นอกจากนี้นิสิตสามารถคัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนามาแก้ไขปัญหาที่
มี ค วามซั บ ซ้ อ นสู ง ด้ ว ยตนเอง โดยกระบวนการทั้ ง หมดอยู่ บ นพื้ น ฐานของคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ นิสิตสามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับ บุคคลกลุ่มต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนการสอน
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 2.1
วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.4.2 แบบ 2.2
วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 นิสติ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.5.3 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.4 แต่งตัง้ กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
5.5.5 ดาเนินการศึกษา ค้นคว้า
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5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6.2 นาเสนอผลงาน
5.6.3 ส่งรายงานผลการดาเนินงาน
5.6.4 แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- ด้านภาวะผูน้ า และความรับผิดชอบและ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ
สังคม

-ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-ด้านความสามารถด้านการวิจัย

- ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
- มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย ในชั้น
เรี ย นสั ม มนา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต มี ภ าวะผู้ น าทาง
ความคิ ด กล้ า แสดงออก และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผลงานที่นาเสนอ
- สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เป็ น ผู้ ว างแผนในการด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆของสาขาวิชาหรือคณะ โดยมีอาจารย์
เป็นผู้ให้คาปรึกษา
- เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างชาติมาให้ความรู้ใน
วิ ช าทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ ทั น สมั ย ทั้ ง ด้ า นทฤษฎี แ ละ
ประยุกต์
- ในการจั ด การเรี ย นการสอนมี ก ารใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศหรือโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
- สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานในระดับ ชาติ
หรือนานาชาติ
- สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต สื บ ค้ น งานวิ จั ย ในฐานข้ อ มู ล
นานาชาติดว้ ยตนเอง
- สนั บ สนุ น งบประมาณให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มประชุ ม /
นาเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศ/ต่างประทศ
- สนั บ สนุ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกในการศึ ก ษา
ค้นคว้าวิจัย เช่น มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
พร้อมเครื่องพิมพ์ ในห้องพักทางานของนิสิตปริญญา
เอก
- สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วกั บ การ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- สนับสนุนให้นสิ ิตให้มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูล
ในวิทยานิพนธ์
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) มีวนิ ัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
(3) เคารพสิท ธิ และรับ ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวินจิ ฉัยปัญหาหรือข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ส่งเสริมให้นิสิตกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่นในรายวิชาที่เรียน เช่น
สัมมนา วิทยานิพนธ์ ตลอดจนในการทางานวิจัย
(2) ส่ ง เสริ ม ความมี วิ นั ย ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม การเคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคมและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ
3.1.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(ประเมินผลรายวิชา (1ที่สอน
(2) ประเมินผลจากเล่มรายวิชาสัมมนาหรือวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึง้ ในองค์ความรูท้ ี่เป็นแก่น ในสาขาวิชา
(2) มี ค วามเข้ า ใจในเทคนิ ค การวิ จั ย และพั ฒ นาข้ อ สรุ ป ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ใน
สาขาวิชาได้
(3) สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
(4) มี ค วามเข้ า ใจอย่ า งลึ ก ซึ้ง เกี่ย วกั บ แนวปฏิ บัติ ที่เ ปลี่ ย นแปลงในสาขาวิชา
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
)1) พัฒนานิสิตผ่านรายวิชา สัมมนา วิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้ความรู้และแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการทางคณิตศาสตร์

47
(2) พัฒนานิสติ ผ่านทางกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่ลึกซึง้
ส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อยอดขององค์ความรู้เพื่อ (3)
พัฒนางานวิจัยโดยใช้ฐานข้อมูลนานาชาติ
3.2.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
( (1ประเมินผลรายวิชาที่สอน
ประเมินผลจากการสอบรายวิชาสัมมนา (2)
(3) ประเมินจากการสอบประมวลความรูแ้ ละการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(4) ประเมินจากการสอบวัดคุณสมบัติ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถนาทฤษฎีที่ศึกษาไปใช้ในการแสวงหาความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
(2) สามารถบูรณาการแนวคิดต่างๆ ในการสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎี
เพื่อพัฒนาความรูใ้ หม่อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ห รื อ ปรั บ ปรุ ง แนวทางการปฏิ บั ติ จ ากการ
ออกแบบและดาเนินการวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้ นิ สิ ต คิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณและเป็ น ระบบสามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม โดยผ่านรายวิชา และการทาวิทยานิพนธ์
(2) ให้นิสิตสืบ ค้น ศึก ษา วิเ คราะห์ สรุป ประเด็นปัญ หาเพื่อ หาแนวทางใหม่
ในการแก้ปัญหาหรือต่อยอดองค์ความรูไ้ ด้อย่างเหมาะสม
(3) ให้นิสติ ดาเนินการวิจัย ผ่านการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
(4) ให้นิสติ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยในระดับต่างๆ
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลรายวิชา
(2) ประเมินผลจากการสอบรายวิชาสัมมนาและการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
(3) ประเมินผลจากการตอบคาถามในการนาเสนอของนิสิต
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1)สามารถแก้ไขปัญหาที่มคี วามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
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(2) สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนสร้างปฏิสัมพันธ์กับผูอ้ ื่นอย่างสร้างสรรค์
(4) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนในการพั ฒ นาตนเองและองค์ ก รอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี โ อกาสน าเสนอผลงานวิ ช าการระดั บ ชาติ แ ละ
นานาชาติ
(2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับ
ผู้อื่นได้เหมาะสม ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โดยผ่านรายวิชาสัมมนาและ
การทาวิทยานิพนธ์
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
)1) ประเมินผลจากการนาเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
(2) ประเมินผลจากเล่มสัมมนาและวิทยานิพนธ์
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
และเสนอแนะแก้ไขปัญหา โดยเจาะลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
(2) สามารถสื่อสารได้โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลทั้งในวงการ
วิชาการ วิชาชีพและชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิ พ์ทางวิชาการ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้นิสิตใช้ความรู้ และทัก ษะในการสื บ ค้น ข้อ มูล งานวิช าการหรื อ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเนือ้ หาที่เรียน
(2) ส่งเสริมให้นิสิตสามารถใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์หรือสถิติเพื่อใช้ในการ
ทางานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์
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(3) ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ปากเปล่ า และ
การเขี ย น เลื อ กใช้ รู ป แบบของสื่ อ การน าเสนออย่ า งเหมาะสม เช่ น ในรายวิ ช าต่ า ง ๆ วิ ท ยานิ พ นธ์
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย และการนาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น
3.5.2 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินผลรายว (1)ิชาที่เกี่ยวข้อง
ประเมินผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ (2)
(3) ประเมินผลจากผลงานที่มอบหมายให้นสิ ิต
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึ ษา ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ส่งเสริมให้นิสิตทากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ทาให้นิสิตมีโอกาสได้เรียนรู้
ซึมซับคุณค่าของศิลปะดนตรีวัฒนธรรมรวมถึงบริบทของพื้นที่และชีวติ ความเป็นอยู่
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินผลจากรายงานผลการศึกษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตร
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพ
และพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพ
ได้แก่การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา รายวิชาสัมมนา การสอบวิทยานิ พนธ์ การนาเสนอ
ผลงานในงานประชุมวิชาการ และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา เป็นต้น
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1)

(2)

(3)

 ความรับผิดชอบรอง

(4)

(1)

(2)

(3 )

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1)

(2)

(3)

(4)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(2)

(1)





หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาบังคับ
241711 การวิเคราะห์เชิงจริง

     

   

  



ทอพอโลยี 241712

     

   

  



241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง

     

   

  



241801 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

     

   

  



     

   

  



     

   

  



     

   

  



     

   

 



วิชาเลือก
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
241713 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
241714 วิธีการทาซ้าสาหรับปัญหาจุด
ตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต
241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะทีส่ ุดเชิง
คอนเวกซ์
ทฤษฎีปริภูมบิ านาค 241716

7.ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)
241811 เงื่อนไขค่าเหมาะสุดในการหา
ค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
241812 ระเบียบวิธกี ารหาค่าเหมาะ
ที่สุดและการประยุกต์

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3 )

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1)

(2)

(3)

(4)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

     

   

  



     

   

  



241813 ทฤษฎีจดุ ตรึงและการประยุกต์

     

   

  



241814 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันคอนเวกซ์

     

   

  





   

  



     

   

  



241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎี
เมทริกซ์

     



 

 



241723 ทฤษฎีริงและมอดูล

     



 

 



241724 ทฤษฎีกงึ่ กรุปเชิงพีชคณิต

     

   

 



241725 กึ่งกรุปวิภชั นัย

     

   

 



241726 พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่
เกี่ยวข้อง

     

   

 



241821 ทฤษฎีริงไม่สลับที่

     

   

 



241822 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต

     

   

 



241815 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิงเส้น     
241816 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั ขัน้ สูง
กลุ่มวิชาพีชคณิต

(2)

6.
สุนทรีย
ภาพ
(1)

7.ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3 )

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1)

(2)

(3)

(4)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

241823 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิตขั้นสูง

     

   

 



241824 ทฤษฎีกรุปพอยด์ของอาเบลก
ราสส์มันน์

     

   

 





   

 



     

   

 



     

   

 



     

   

 



     

   

 



241734 การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ

     

   

 



241735 ขัน้ ตอนวิธกี ารหาค่าเหมาะที่สดุ

     

   

 



241736 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์

     

   

 



241831 การเขียนโปรแกรมภาษา
แมทแลบสาหรับคณิตศาสตร์

     

   

 



241832 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข

     

   

 



241825 โครงสร้างเกินเชิงพีชคณิตวิภชั นัย     
241826 พีชคณิตเชิงเอกภพ

6.
สุนทรีย
ภาพ

(2)

(1)





กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ทฤษฎีการควบคุมเชิง 241731
คณิตศาสตร์
241732 วิธีการเชิงตัวเลขสาหรับระบบ
สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
241733 การเขียนโปรแกรมภาษา
แมทแลบ

7.ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)
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รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

(1) (2) (3) (4)

3.ทักษะทาง
ปัญญา

2.ความรู้

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3 )

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(1)

(2)

(3)

(4)

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1)

6.
สุนทรีย
ภาพ

(2)

(1)

7.ทักษะการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)

(2)

241833 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

     

   

 



241834 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญขั้นสูง

     

   

 



241835 หัวข้อคัดสรรทางปัญหาการกู้
คืนภาพ

     

   

 







241841 สัมมนา 1

     

   

    











241842 สัมมนา 2

     

   

    











241843 สัมมนา 3

     

   

    











241844 สัมมนา 4

     

   

    











241851 วิทยานิพนธ์

     

   

    











241852 วิทยานิพนธ์

     

   

    











รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต

วิทยานิพนธ์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เกณฑ์การวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2553 .พ.ศและที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสติ ยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมและ
พัฒนาการทางการเรียน การสอบรายวิชา สัมมนา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์
ซึ่งการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในแต่ ละประเภท จะดาเนินการโดยอาจารย์ประจาวิชา อาจารย์ที่
ปรึกษา คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้ง
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและจากผู้ใช้บัณฑิตดังนี้
(1) การได้งานทาของบัณฑิต
(2) ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การส าเร็ จ การศึ ก ษาเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่ มเติม และเกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2558 ดังนี้
แบบ ๒ ศึก ษารายวิชาครบถ้ ว นตามที่ก าหนดในหลัก สูตร โดยจะต้องได้ระดับ คะแนนเฉลี่ ย
ไม่ํากว่
ต่ า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying
Examination) เพื่ อ เป็ น ผู้ มี สิท ธิ ข อท าวิ ท ยานิ พนธ์ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่า
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ การตีพิมพ์หรืออย่า งน้อย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 จัดการสัมมนา ให้อาจารย์ใหม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาในหลักสูตร โดย
มุ่งเน้นในทาวิจัยแบบบูรณาการเป็นสาคัญ
1.3 กาหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่
ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ
1.4 อาจารย์พิเ ศษจะได้รับ การประสานงานจากหลัก สูตรเพื่อให้ท ราบถึงวัตถุ ประสงค์ของ
หลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนับ สนุนให้ค ณาจารย์เ ข้าร่วมแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ (KM) ด้านการเรีย นการสอน
การวัด/ประเมินผล
2.1.2 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ทาเอกสารประกอบการสอนหรือตารา
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มคี วามร่วมมือในการทาวิจัย สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ
2.2.3 ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ตี พิ ม พ์ บ ทความทางวิ ช าการในวารสารที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
2.2.4 ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการรับ ผิด ชอบหลั ก สูต ร โดยมีหน้าที่เ สนอหลัก สู ตรใหม่ หลัก สูต ร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 255 2552 .กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 8และการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้
2.1 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลจากผูใ้ ช้บัณฑิต
2.2 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหา
2.3 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นสิ ิต
คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิตพร้อมกาหนดบทบาท
และหน้าที่อย่างชัดเจน
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบและดาเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเชี่ยวชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรกาหนด
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
เยี่ยมสอน การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทาง
วิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อยตามเกณฑ์
ของ สกอ.
ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจา
เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร
5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ ามที่หลักสูตรและคณะกาหนด
5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ
5.6 จัดระบบและดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
5.7 กากับ ติดตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน
5.8 ประเมิ น หลั ก สู ต รทั้ ง ระบบและน าผลการประเมิ น ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
งบประมาณด าเนินการหลัก สูตร จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณ
รายได้ของคณะวิทยาศาสตร์
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.2.1 ห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ
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6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน
การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งซื้อ
หนังสือตาราและวารสารทุกปี ทาให้นสิ ิตสามารถค้นคว้าหาความรูเ้ กี่ยวกับศาสตร์
ที่เกี่ยวข้อง
6.2.3 ห้องทางาน และห้องปฏิบัติการเพื่อทาวิจัยสาหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิต
6.2.4 แหล่งบริการอินเทอร์เน็ตตามคณะและอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต
สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร คณะกรรมการประจ าคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันวางแผนและประเมินความจาเป็นในการจัดหาทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
เช่น ครุภัณฑ์วิจัย วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องปฏิบัติการวิจัย เป็นต้น
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีก ารประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นิสิต
พนักงานสายสนับสนุน และผูบ้ ริหาร เป็นประจาทุกปี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ มีสว่ น 80
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์ การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จาก
ผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4 ปีท่ี 5
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ บัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 อาจารย์ผู้สอนนาเสนอกลยุทธ์และแผนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย
1.1.2 มหาวิทยาลัยกาหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิ ชา
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน
1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมินโดยนิสิตรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
ผูเ้ รียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่กาหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา
1.1.4 จัด ระบบการประเมินผลประจาภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วม
1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอนทุกรายวิชา
1.2.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผูส้ อน ร่วมกันสรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและวางแผนปรับปรุง/
พัฒนาแผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีกระบวนการ ได้แก่ การประเมินโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา และการประเมินจากผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะกาหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการ
ประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร สรุ ป ผลการประเมิน หลั ก สู ตรและจั ด ท าเป็น
รายงานเสนอต่อคณะ เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
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ภาคผนวก ข ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การสอบผ่าน
ความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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ภาคผนวก ค ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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ภาคผนวก จ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร
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ภาคผนวก ฉ ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
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Nattanawan Piwma, Tanakit Thianwan . ( 2016) . New Approximation Schemes for Two
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method for the split feasibility problem in Banach spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20:
68. https://doi.org/10.1007/s11784-018-0549-y. (April)
W. Cholamjiak, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2018). An inertial forward–backward splitting method
for solving inclusion problems in Hilbert spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20: 42.
https://doi.org/10.1007/s11784-018-0526-5. (February).
U. Witthayarat, Y.J. Cho and P. Cholamjiak. (2018). On solving proximal split feasibility problems
and applications, Ann. Funct. Anal. Vol 9, p 111-122. (August)
S. Suantai, Y. Shehu and P. Cholamjiak. (2018). Nonlinear iterative methods for solving the split
common null point problems in Banach spaces, Optim. Meth. Softw.
https://doi.org/10.1080/10556788.2018.1472257. (May).
S. Suantai, N. Pholasa and P. Cholamjiak. (2018). The modified inertial relaxed CQ algorithm for
solving the split feasibility problems, J. Indust. Manag. Optim. Vol 14( 4) , p1595- 1615.
(October).
N.T. Vinh, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2018). A new CQ algorithm for solving split feasibility
problems in Hilbert spaces, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. p 1–18 (March).
S. Suantai, N. Pholasa and P. Cholamjiak. ( 2018) . Relaxed CQ algorithms involving the inertial
technique for multiple-sets split feasibility problems, RACSAM. p 1–19. (April).
R. Suparatulatorn, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2017). On solving the minimization problem and
the fixed-point problem for nonexpansive mappings in CAT(0) spaces, Optim. Meth. Softw.
Vol 32, p. 182-192. (September)
Y. Shehu and P. Cholamjiak. ( 2016) . Another look at the split common fixed point problem for
demicontractive operators, RACSAM. Vol 110, Issue 1, p. 201-208. (June)
P. Senakka and P. Cholamjiak. ( 2016) . Approximation method for solving fixed point problem of
Bregman strongly nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces, Ricerche Mat. Vol
65, Issue 1, p. 209-220. (March)
P. Cholamjiak, A.A Abdou and Y.J. Cho. (2015). Proximal point algorithms involving fixed points of
nonexpansive mappings in CAT( 0) spaces, Fixed Point Theory Appl. Vol 2015, p. 227.
(December)
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