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มคอ. 2
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก/แขนงวิชา
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

หน้า
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

5
5
6

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

7
7
7
10
21
21

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หน้า
23
23
24
27
28

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

30
30
30
30

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

31
31
31

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)

32
32
32
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36
36
39
41

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน

42
42
42
42
43

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2559
ภาคผนวก ข สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน้า
44
45
71
73
78
83
91
107

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
25480091108823
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Doctor of Philosophy (Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี แบบ 2.1
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5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย เอกสารและตําราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
พ.ศ. 2555 โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในการประชุม ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 เดือนเมษายน
พ.ศ. 2561
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมือ่ วันที่ 12 เดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี
การศึกษา 2563
8. อาชีพทีป่ ระกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
8.2 นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์
8.3 นักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
8.4 นักวิชาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งในและนอกสถานศึกษา

2

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี

2

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์
สราญรักษ์สกุล

3

ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2538
M.S. (Mathematics), 2541
Ph.D. (Mathematics), 2545
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2552
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547
Ph.D. (Mathematics), 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
Western Michigan University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Purdue University, USA

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทําให้การพัฒนาประเทศ
จําเป็นต้องอาศัยกําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณิตศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญในหลายๆ สาขาวิชา โดยคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้ถูกนําไปใช้ในงานวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีนโยบายให้เพิ่มการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเสริมสร้างผลงานทางวิชาการและวิจัยอันจะนําไปสู่ความเข้มแข็งและความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) อี ก ทั้ ง รั ฐ บาลยั ง ได้ กํ า หนดโมเดลการพั ฒ นาประเทศ
Thailand 4.0 เป็น Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม จึงจําเป็นต้องอาศัย
กําลังคนที่มีความรู้ความสามารถทางการวิทยาศาสตร์ระดับสูงและมีความสามารถทางการวิจัยเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมใหม่ การศึกษาด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูงจึงมีบทบาทเป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศด้ าน
วิชาการและวิจัยเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมสู่การพัฒนาประเทศ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต มีทั้งการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ออํานวยความ
สะดวกในชีวิตกับการมีวัฒนธรรม ค่านิยม และหลักการของสังคมที่ส่งเสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข การที่จะ
มีวัฒนธรรม ค่านิยม และปรัชญาที่ดีงามได้นั้น จะต้องพัฒนาขึ้นมาจากหลักการและแนวความคิดที่มีพื้นฐาน
มาจากความจริงทางธรรมชาติทั้งทางกายภาพและด้านจิตใจ สังคมที่มีวัฒนธรรมที่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงนั้นจะ
เป็นสังคมที่ผู้คนยอมรับฟังความคิดต่างอย่างมีเหตุผล ทําให้เกิดความหลากหลายทางความคิด มีค่านิยมในการ
พึ่งตนเอง และอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์กายภาพที่เป็นศาสตร์พื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขา
อื่นๆ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้านการศึกษาต้องมีการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง ที่มีทักษะในการสังเคราะห์และประยุกต์ในงานวิจัยในเชิง
สร้างสรรค์ รวมถึงบูรณาการผลงานวิชาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นองค์ความรู้ใหม่ นอกจากนี้
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์พื้นฐานสําคัญที่มีการใช้หลักการและเหตุผลในการวิเคราะห์ปัญหา ข้อเท็จจริงต่างๆ
การมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงให้มากขึ้น จะเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ให้
สังคมมีวัฒนธรรมที่ใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงในการตัดสินใจต่างๆ ให้มากขึ้นซึ่งเป็นการยกระดับการ
พัฒนาศักยภาพของคนได้เป็นอย่างดี จากเหตุผลข้างต้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากร
ดังกล่าว
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ มีภารกิจหลัก ในการผลิ ตบั ณฑิ ตทุก ระดั บ
การศึ ก ษาในด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ โ ดยตระหนั ก ถึ ง บทบาทในการผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นบัณฑิตทุกระดับการศึกษาที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ
ควบคู่กับสมรรถนะในการทํางาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
มาตรฐานสภาวิชาชีพวิ ทยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีแ ห่ งประเทศไทย และเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI
ซึ่งหมายถึง Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility, International Recognition
เพื่อยกระดับคุณภาพดุษฎีบัณฑิตที่พึงได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพตาม
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
อันนํามาซึ่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามนโยบายการศึกษาของชาติ ความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ส่งเสริมความเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์งานวิจัยคณิตศาสตร์ในระดับสากล
1.2 ความสําคัญ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อันจะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุ่ง
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ด้วยการบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการ
กลไกธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอื้อต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์
กันได้อย่างบูรณาการ
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็นผู้นําทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนาต่อ
ยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. เป็ น ผู้ นํ า ทางวิ ช าการสาขาคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ สู ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ระดับสูง
3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และหลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพื่อ
นําไปใช้ในการจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อสังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
1.1 มีการประเมินผลการจัดการ
การสอน กลยุทธ์การสอนทุกปีการศึกษา
เรียนการสอน
1.2 มีการประชุมเพื่อพิจารณาแนว
ทางการพัฒนา และปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้

1.1.1 รายงานผลการเรียนรู้และ/
หรือ ผลการจัดการเรียน
การสอน (มคอ. 3-7)
1.1.2 เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กล
ยุทธ์ การสอน (มคอ. 3-7)
1.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2.1 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ํา 2.1 มีการพัฒนาหลักสูตรโดยอาศัย 2.1.1 เอกสารของหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กรอบแนวคิดของหลักสูตร
กว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ของ
สากล การเปลี่ยนแปลงทาง
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สถาบันอื่นๆ
การศึกษา และความต้องการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและ
ของสังคม
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
2.2.1 รายงานผลการประเมิน
การศึกษา และความต้องการของสังคม 2.2 มีการประเมินและปรับปรุงการ
คุณภาพหลักสูตร
ดําเนินงานของหลักสูตรทุกปี
การศึกษา
3. มีการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ให้ทัน 3.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีโอกาสใน 3.1.1 จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา
การพัฒนาความรู้ในสาขาด้วย
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา และ
และประชุมทางวิชาการ
การศึกษาดูงาน เข้าร่วมอบรม
เพิ่มพูนประสบการณ์ให้มีความ
จํานวนอาจารย์ที่ให้บริการ
สัมมนาและประชุมทางวิชาการ
หลากหลาย
วิชาการ
รวมทั้งการบริการวิชาการ
3.2 สนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัย 3.2.1 จํานวนอาจารย์ที่ได้รบั
และทําวิจัยในสาขาวิชา
ทุนอุดหนุนวิจัยและงบ
พัฒนาบุคลากร
3.2.2 จํานวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มี
มาตรฐาน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า
8 สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
(ทั้งนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปิดภาคเรียน)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนดเพื่อเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์หรือ คณิตศาสตรศึกษา และ
สาขาอื่นๆ ที่เกีย่ วข้องกับคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง
2.3 ปัญหาของนิสติ แรกเข้า
2.3.1 นิสิตมีพื้นฐานทางด้านวิชาการคณิตศาสตร์ไม่เท่าเทียมกัน
2.3.2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างน้อย
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 กําหนดให้นิสิตเรียนบางรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อให้มีพื้นฐานความรู้เหมาะสมต่อการศึกษาขั้น
ต่อไป ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.4.2 ส่งเสริมให้นิสิตเรียนอังกฤษเพิ่มเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ทําความเข้าใจภาษาจากการ
มอบหมายงาน สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งฝึกการให้สัมมนาเป็นภาษาอังกฤษ
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับ
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
รวม
คาดว่าสําเร็จการศึกษา

2561
5
5
-

จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
2562
2563
2564
5
5
5
5
5
5
5
5
10
15
15
5
5

2565
5
5
5
15
5

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ เพื่อใช้ในการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
ปีที่ 5
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปีการศึกษา
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จํานวนรับ)

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000
220,000 220,000 220,000 220,000
220,000 220,000 220,000
220,000 440,000 660,000 660,000 660,000

รวมรายรับ

(ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย 220,000 บาท ตลอดหลักสูตร)
2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย
รายการ

จํานวน
ชั่วโมง
สอน

ค่าตอบ
แทน
ต่อชั่วโมง

1. หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน

ค่าใช้จ่าย
รวม
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.)

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต

437,040.00

87,408.00

87,408.00

43,200.00

43,200.00

-

43,200.00

ยอดสะสม

1.1 หลักสูตรภาษาไทย
1.1.1 ค่าสอนสําหรับผู้สอนภายใน (เมื่อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)
ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 1-10; 1,200 บาท/ชั่วโมง)

180 1,200.00 216,000.00

ค่าตอบแทนผู้สอน (ภายใน: หน่วยที่ 11-15; 600 บาท/ชั่วโมง)

0

600.00

-

0 1,200.00

-

-

43,200.00

0 2,500.00

-

-

43,200.00

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื่น
ค่าตอบแทนผู้สอนเท่ากับ 1,200 บาท/ชั่วโมง

1.1.3 ค่าสอนและค่าคุมสอบสําหรับอาจารย์พิเศษ
ค่าตอบแทนผู้สอน (อ.พิเศษ) เท่ากับ 2,500 บาทต่อชั่วโมง
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รายการ

ค่าใช้จ่ายรวม

ค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนิสิต

ยอดสะสม

1.2 ค่าใช่จ่าย
ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือค่าใช้จ่ายต่อปี x จํานวนปี)

220,00.00

44,00.00

87,200.00

1,040.00

208.00

87,408.00

-

-

87,408.00

ค่าครุภัณฑ์ที่ใช้สําหรับนิสิต

-

-

87,408.00

ค่าเดินทางของผู้ทรงคุณวุฒิ

-

-

87,408.00

อื่นๆ แล้วแต่หลักสูตร

-

-

87,408.00

21,852.00

109,260.00

2.1 งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ําร้อยละ 5)

5,463.00

92,871.00

2.2 งบวิจัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ําร้อยละ 5)

5,463.00

98,334.00

10,926.00

109,260.00

19,400.00

128,660.00

2,500.00

111,760.00

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์หลัก (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)

4,500.00

116,260.00

- กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ร่วม (ไม่เกิน 3,500 บาท /นิสิต 1 คน)

3,500.00

119,760.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (ไม่เกิน 4,000 บาท /นิสิต 1 คน)

4,000.00

123,760.00

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน (ไม่เกิน 4,500 บาท /นิสิต 1 คน)

4,500.00

128,260.00

3.4 กรรมการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (ไม่เกิน 400 บาท /นิสิต 1 คน)

400.00

128,660.00

จํานวนปี

47,340.00

176,000.00

ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์
กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต
ฯลฯ)

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก

2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 10 ถ้ามี)
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรภาษาไทย (ทําปริญญานิพนธ์ ไม่เกิน 48 หน่วยกิต) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 300,000 บาท
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ (ไม่เกิน 2,500 บาท /นิสิต 1 คน)
3.2 กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง

ค่าใช้จ่าย

4.1 ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 บาท/ปี)

4,360.00

3

13,080.00

141,740.00

4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี)

3,000.00

3

9,000.00

150,740.00

4.3 ค่าธรรมเนียมสานักคอมพิวเตอร์ (1,040 บาท/ปี)

1,040.00

3

3,120.00

153,860.00

4.4 ค่าธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (7,380 บาท/ปี)

7,380.00

3

22,140.00

176,000.00

44,000.00

220,000.00

5. หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (20%)

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร

220,000.00
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 เป็นหลักสูตรแบบศึกษา
เต็มเวลา โดยมีจํานวนหน่วยกิตรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และปริญญานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. ปริญญานิพนธ์
รวม

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต
6
6
36
48

3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ
คณ 791
MA 791
คณ 792
MA 792
คณ 793
MA 793
คณ 794
MA 794
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กําหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Research in Advanced Mathematics
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Mathematics
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Research Topics in Mathematics
ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Research Methodology in Advanced Mathematics

2(1-2-3)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
2(1-2-3)

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก
กําหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยเลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์ตามความ
เหมาะสม
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
คณ 711
การวิเคราะห์เชิงจริง
MA 711
Real Analysis
คณ 712
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
MA 712
Functional Analysis
คณ 713
ทฤษฎีเมเชอร์
MA 713
Measure Theory
คณ 714
ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง
MA 714
Advanced Probability Theory
คณ 715
ทอพอโลยี
MA 715
Topology
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาพีชคณิต
คณ 721
พีชคณิตแนวใหม่
MA 721
Modern Algebra
คณ 722
พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง
MA 722
Advanced Linear Algebra
คณ 723
ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
MA 723
Algebraic Semigroup Theory
คณ 724
ทฤษฎีริงและมอดูล
MA 724
Ring and Module Theory
คณ 725
ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต
MA 725
Algebraic Number Theory
กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเรขาคณิต
คณ 731
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
MA 731
Differential Geometry
คณ 732
เรขาคณิตเชิงพีชคณิต
MA 732
Algebraic Geometry
คณ 733
หัวข้อคัดพิเศษทางเรขาคณิตขั้นสูง
MA 733
Special Topics in Advanced Geometry

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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กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณ 741
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
MA 741
Advanced Numerical Analysis
คณ 742
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง
MA 742
Advanced Partial Differential Equations
คณ 743
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง
MA 743
Advanced Mathematical Modeling
คณ 744
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
MA 744
Optimization Techniques
คณ 745
คณิตศาสตร์การเงิน
MA 745
Mathematical Finance
คณ 746
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
MA 746
Fixed Point Theory and Applications

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

กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต
คณ 751
ทฤษฎีกราฟขั้นสูง
MA 751
Advanced Graph Theory
คณ 752
คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง
MA 752
Advanced Combinatorics
คณ 753
หัวข้อคัดพิเศษทางคณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูง
MA 753
Special Topics in Advanced Discrete Mathematics
3.1.3.3 ปริญญานิพนธ์
กําหนดให้เรียน 36 หน่วยกิต
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
ความหมายของรหัสวิชา
1. ความหมายตามรหัสอักษร
คณ หรือ MA หมายถึง
ปพอ หรือ GRD หมายถึง

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

36 หน่วยกิต

รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

2. ความหมายของตัวเลข 3 หลัก
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง กลุ่มวิชาสําหรับระดับบัณฑิตศึกษาดังต่อไปนี้
เลข 7
หมายถึง วิชาบรรยาย หรือวิชาสัมมนา
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เลข 8
เลขรหัสตัวกลาง
เลข 1
เลข 2
เลข 3
เลข 4
เลข 5
เลข 9
เลขรหัสตัวสุดท้าย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ปริญญานิพนธ์
กลุ่มวิชาดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์
พีชคณิต
เรขาคณิต
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ดิสครีต
การวิจัย สัมมนา หรือปริญญานิพนธ์
ลําดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง

3. ความหมายของเลขรหัสแสดงจํานวนหน่วยกิต
เลขรหัสนอกวงเล็บ
หมายถึง จํานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎี
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาสําหรับแบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาบังคับ
คณ 791 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
คณ 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
หมวดวิชาเลือก
1 รายวิชา
- ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์

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

รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
- เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

6
หน่วยกิต
9

- ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์
- สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency)
- สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

9
หน่วยกิต
9

- รายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2
รวมจํานวนหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
3
คณ 793 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
คณ 794 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือก
3
1 รายวิชา
3(2-2-5)

9

6
หน่วยกิต
9

รายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1

รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
- สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต

9
หน่วยกิต
9

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
คณ 791
MA 791
คณ 792
MA 792
คณ 793
MA 793
คณ 794
MA 794
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หมวดวิชาบังคับ
การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
2(1-2-3)
Research in Advanced Mathematics
ค้นคว้า วิเคราะห์และศึกษาถึงประเด็นและปัญหาสําคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
จากแหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1(0-2-1)
Seminar in Advanced Mathematics
สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงในหัวข้อที่สนใจ มีการวิเคราะห์ อภิปรายและ
นําเสนองานวิจัยโดยใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
Current Research Topics in Mathematics
วิเคราะห์ ประเมินและคัดกรองหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเน้นหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับปริญญานิพนธ์
2(1-2-3)
ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Research Methodology in Advanced Mathematics
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการทํางานวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง กําหนดปัญหา
สําคัญและวิเคราะห์ประเด็นของหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์ วิธีดําเนินการวิจัย การเขียน
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รายงานการวิจัยโดยใช้โปรแกรมเรียงพิมพ์ LaTex ทางคณิตศาสตร์ และการประเมิน
งานวิจัยทางคณิตศาสตร์
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
คณ 711
การวิเคราะห์เชิงจริง
3(2-2-5)
MA 711
Real Analysis
ระบบจํานวนจริง ปริภูมิเมตริก ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ การลู่เข้าเอกรูป ทฤษฎีบทอาร์เซละ-อัสโคลี ทฤษฎีบทสโตนไวเออร์ชตราสส์
คณ 712
MA 712

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(2-2-5)
Functional Analysis
ปริภูมิเชิงเส้นนอร์ม ปริภูมบิ านาค การดําเนินการเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิ
ฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทรีสซ์ ทฤษฎีบทแบร์ ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบทของการมี
ขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด

คณ 713
MA 713

ทฤษฎีเมเชอร์
3(2-2-5)
Measure Theory
เมเชอร์ และปริพันธ์เลอเบก ปริภูมิ LP ชนิดของการลู่เข้าและทฤษฎีบทการลู่เข้า ทฤษฎี
บทอนุพันธ์เลอเบก เมเชอร์ผลคูณและทฤษฎีบทของฟูบินี

คณ 714
MA 714

ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Probability Theory
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าอย่างอ่อนและอย่างเข้ม ฟังก์ชันการแจกแจง
ฟังก์ชันก่อกําเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ กฎเกี่ยวกับจํานวนขนาดใหญ่ ทฤษฎีบท
ขีดจํากัดกลาง การเดินอย่างสุ่ม ลูกโซ่มาร์โคฟ และทฤษฎีบทมาร์ติงเกล

คณ 715
MA 715

ทอพอโลยี
3(2-2-5)
Topology
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเมตริก ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร การลู่เข้าของข่ายลําดับ
สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์การแยก ความเชื่อมโยง ความกระชับ
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กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาพีชคณิต
คณ 721
พีชคณิตแนวใหม่
3(2-2-5)
MA 721
Modern Algebra
กรุป กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ทฤษฎีบทของเคย์เลย์และของซิโลว์ ริง ไอดีลและริง
ผลหาร ริงพหุนาม ฟีลด์ ฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีกาลัว
คณ 722
MA 722

คณ 723
MA 723
คณ 724
MA 724

คณ 725
MA 725

พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Linear Algebra
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เรขาคณิตเชิงเส้น พีชคณิตเชิงหลายเส้น รูปแบบกําลัง
สอง ปริภูมิคู่กนั ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ พหุนามลดทอนไม่ได้และ
พหุนามเล็กสุด รูปแบบบัญญัติจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายในขั้นตอนวีการตั้งฉาก และ
ขั้นตอนวิธีการกราม-ชมิดต์ ตัวดําเนินการยูนิแทรีและตัวดําเนินการปรกติ
ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Semigroup Theory
แนวความคิดมูลฐาน ความสัมพันธ์ของกรีน กึ่งกรุปผกผัน กึ่งกรุปการแปลง การแยก การ
ขยาย การแทนกึ่งกรุปและบทนําสู่กึ่งริง
ทฤษฎีริงและมอดูล
3(2-2-5)
Ring and Module Theory
มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของมอดูล ผลบวกตรงและผลคูณของมอดูล การ
ก่อกําเนิดและการก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว มอดูลกึ่งเชิงเดียว ซอคเคิลและแรดิคอล เงื่อนไข
ลูกโซ่ ริงกึ่งเชิงเดียว ริงโลคอลและริงแบบอาร์ทิน โปเจคทีฟมอดูลและตัวก่อกําเนิด อินเจค
ทีฟมอดูลและตัวก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว ริงกึ่งสมบูรณ์ ริงสมบูรณ์ ริงซีเรียลและริงควอซี–โฟร
เบนิอุส
ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Number Theory
การเป็นจํานวนเต็มและจํานวนเต็มเชิงพีชคณิต เทรช และนอร์ม ดิสคริมิแนนต์ ฐานเชิง
จํานวนเต็ม การแยกตัวประกอบของสมาชิกและไอดีลในริงของจํานวนเต็มเชิงพีชคณิต
กรุปไอดีลคลาส กรุปยูนิต การแยกตัวประกอบของไอดีลในภาคขยาย การแยกตัวประกอบ
ของไอดีลเฉพาะในภาคขยายกาลัว

กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเรขาคณิต
คณ 731
เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
MA 731
Differential Geometry
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3(2-2-5)

ทฤษฎีของเส้นโค้งในระนาบและในปริภูมิสามมิติ ทฤษฎีเฉพาะที่จากภายนอกพื้นผิว (มอง
พื้นผิวจากภายนอก) ทฤษฎีเฉพาะที่จากภายในพื้นผิว (มองพื้นผิวจากภายใน) จีออเดสิกส์
ความโค้ง ทฤษฎีบทเกาส์-บอนเนท์ และ ทฤษฎีวงกว้างของพื้นผิว
คณ 732
MA 732
คณ 733
MA 733

เรขาคณิตเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Geometry
วไรอิตีนามธรรม สเปกตรัมของริงที่มีสมบัติสลับที่ เชฟชนิดโคฮีเรนต์และควอซีโคฮีเรนต์
สคีม โคฮอมอโลยีของเชฟและสคีม ทฤษฎีบทของรีมันน์-โรช
หัวข้อคัดพิเศษทางเรขาคณิตขั้นสูง
3(2-2-5)
Special Topics in Advanced Geometry
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเรื่องทางเรขาคณิตขั้นสูงที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษในปัจจุบัน
เพื่อให้นําไปสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถนําไปใช้การวิจัยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม

กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณ 741
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 741
Advanced Numerical Analysis
การประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแก้ปัญหาสมการเชิง
อนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีการประมาณ
คณ 742
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 742
Advanced Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองเชิงเส้น ปัญหาเอก
พันธ์และไม่เอกพันธ์ สมบัติของผลเฉลยสําหรับสมการเชิงวงรี สมการเชิงพาราโบลาและ
สมการเชิงไฮเพอร์โบลา การมีจริงของผลเฉลยสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี
ปัญหาดิริชเลต์และนอยมันน์ ฟังก์ชันของกรีน วิธีการแปลงแบบอินทิกรัล เทคนิคการแปร
ผัน ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน ปริภูมิโซโบโลฟ
คณ 743
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 743
Advanced Mathematical Modeling
ทฤษฎีบทการมีอยู่และความเป็นไปได้อย่างเดียว ความต่อเนื่องของผลเฉลย ผลเฉลย
โดยประมาณด้วยวิธีทําซ้ํา ระบบอิสระ การวิเคราะห์เฟส-ระนาบ ผลเฉลยเป็นคาบ จุด
เอกฐาน วัฏจักรและลิมิตวัฏจักร ทฤษฎีไบเฟอร์เคชัน ทฤษฎีเกี่ยวกับเสถียรภาพ
ฟังก์ชันไลพูนอฟ การค้นคว้าเชิงวิเคราะห์และเชิงเรขาคณิตของสมการอันดับสอง เช่น
สมการของแวนเดอร์พูล และสมการของไลนาร์ด
คณ 744
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(2-2-5)
MA 744
Optimization Techniques
การหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงือ่ นไขบังคับ การค้นหาตามเส้น การค้นหาหลายมิติ วิธีสาํ หรับ
การหาค่าเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีภาพฉายเกรเดียนต์ วิธีลดทอนเกรเดียนต์
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คณ 745
MA 745

คณ 746
MA 746

คณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
Mathematical Finance
รูปแบบของตลาดการเงิน มูลค่าของเงินตามเวลา ทฤษฎีพอร์ตฟอลิโอมาร์โควิซ ทฤษฎี
ตลาดทุน เมเชอร์ความเสี่ยง การตั้งราคาปลอดภัยแบบทวินาม สูตรของอิโตและการ
เคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยนเชิงเรขาคณิต
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
3(2-2-5)
Fixed Point Theory and Applications
หลักการหดตัวของบานาค หลักการเชิงแปรผันของเอกเคอแลนด์ ทฤษฎีบทจุดตรึงของคาริ
สติ ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทเออโกดิกไม่ฎ
เชิงเส้นของไบล์ลอน ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการส่งต่อเนื่อง การส่งแบบไม่ขยาย การส่ง
แบบหลายค่า การประมาณค่าแบบทําซ้ําของจุดตรึง และการประยุกต์ของทฤษฎีบทจุด
ตรึง

กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต
คณ 751
ทฤษฎีกราฟขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 751
Advanced Graph Theory
การฝังในของกราฟ การให้สีกราฟ การจับคู่ การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเน
ชันของกราฟ ทฤษฎีกราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมซีย์ วิธีเชิงความน่าจะเป็นในทฤษฎีกราฟ
คณ 752
คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 752
Advanced Combinatorics
อนุกรมกําลังรูปนัย ฟังก์ชันก่อกําเนิดและการประยุกต์ หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก การ
ผกผัน เซตอันดับบางส่วน ฟังก์ชันเมอบิอุส การผกผันของเซตอันดับบางส่วน ทฤษฎีของ
โพลยา การออกแบบเชิงการจัด
คณ 753
หัวข้อคัดพิเศษทางคณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 753
Special Topics in Advanced Discrete Mathematics
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเรื่องทางคณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูงทีเ่ ป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษ
ในปัจจุบัน เพือ่ ให้นําไปสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถนําไปใช้ในการวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ปริญญานิพนธ์
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
GRD 891 Dissertation
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36 หน่วยกิต

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี

2

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์
สราญรักษ์สกุล

3

ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2538
M.S. (Mathematics), 2541
Ph.D. (Mathematics), 2545
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2552
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547
Ph.D. (Mathematics), 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
Western Michigan University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Purdue University, USA

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

3.2.2 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับที่

รายชื่อคณาจารย์

1

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี

2

ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์
สราญรักษ์สกุล

3

ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

คุณวุฒิการศึกษา
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)
ปีที่จบ

สถาบันที่สําเร็จการศึกษา

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2538
M.S. (Mathematics), 2541
Ph.D. (Mathematics), 2545
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2552
วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547
Ph.D. (Mathematics), 2555

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Illinois State University, USA
Western Michigan University, USA
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Purdue University, USA

เลขประจําตัว
ประชาชน
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข้ องประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อกําหนดในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
การทํางานวิจัยรายบุคคลทางคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ ภายใต้การควบคุมและ
คําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิตสามารถเข้าใจการทําวิจัยอย่างเป็นระบบ
สามารถดําเนินการทําวิจัยและเผยแพร่ผลงานได้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาอย่างลึกซึ้ง มีการวิเคราะห์ การใช้องค์วามรู้ และเทคโนโลยี
ในศาสตร์ที่เกีย่ วข้องอย่างเป็นระบบโดยผ่านกระบวนการทางคณิตศาสตร์เพื่อนําไปต่อยอดองค์ความรู้เดิม
และสร้างสรรค์งานวิจัยทางคณิตศาสตร์เพื่อได้องค์ความรู้ใหม่
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป
5.4 จํานวนหน่วยกิต
ปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
ให้คําแนะนําและช่วยเหลือนิสิตด้านการวิจัย โดยมีการดําเนินการดังนี้
5.5.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า กําหนด
ตารางเวลาให้คําปรึกษาแก่นิสิต รวมทั้งการติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ
5.5.3 มีการนําเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในกลุ่มย่อยและในรูปแบบสัมมนา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
ประกอบด้วย
5.6.1 กําหนดให้มีการสอบสมิทธิภาพทางภาษา (language proficiency) ที่ไม่ใช่ภาษาประจํา
ชาติ ข องนิ สิ ต อย่ า งน้ อ ย 1 ภาษา การสอบภาษาใดให้ อ ยู่ ใ นดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา โดยการอนุมัติของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5.6.2 กํ า หนดให้ มี ก ารสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying Examination) เมื่ อ นิ สิ ต ได้ ล งทะเบี ย น
รายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00 นิสิตที่สอบไม่ผ่าน (F)
จะต้องสอบแก้ตัวใหม่ ทั้งนี้นิสิตมีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติเพียง 3 ครั้งและหากนิสิตขาดสอบโดยไม่มีเหตุผล
สมควรถือว่า นิสิตสอบไม่ผ่านในครั้งนั้น
5.6.3 กําหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญา
นิพนธ์ เมื่อนิสติได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรและได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ํากว่า 3.00
และสอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) แต่ไม่เกิน 7 ภาคการศึกษา
5.6.4 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการดําเนินงานวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่
กําหนด
5.6.5 กําหนดให้มีการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
5.6.6 ส่วนหนึ่งของผลงานปริญญานิพนธ์ต้องตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชานั้นในระดับนานาชาติ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสติ

(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ อดทน และ
เสียสละเพื่อสังคม และมีจรรยาบรรณในการ
ทํางานวิจัย ไม่บิดเบือนข้อมูล

มีการให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม อดทน
และเสียสละเพื่อสังคม และให้ความรู้เกี่ยวกับ
จรรยาบรรณในการทํางานวิจัย

(2) มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
ขั้นสูงเป็นอย่างดี

มีการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้ การทําวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง และศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง โดยการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
งานวิจัยหรือแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(3) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจารณ์งานวิจัย
ได้อย่างมีเหตุผลทางหลักวิชา อย่างมีวิจารณ
ปัญญา

สอนให้นิสิตได้ค้นคว้างานวิจัย คิดวิเคราะห์ปัญหา
ประเมินและสังเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหา หาผลสรุป
และตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง

(4) มีความสามารถในการทํางานเป็นทีม

จัดการเรียนการสอน การทํางานวิจัยโดยเน้นการ
ทํางานเป็นทีม

(5) มีทักษะสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ภาพกับ
บุคคลอื่น สามารถเป็นผู้นํา และผู้ตามได้ตาม
บริบทที่ได้รับ

จัดสัมมนาและทํางานวิจัย โดยเน้นการทํางานกลุ่ม มี
การอภิปราย และการนําเสนอในชั้นเรียน
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและ
สามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และ
เคารพสิทธิ ความคิดเห็นของผู้อื่น

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

1.1 สอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และตระหนักถึง
จรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพในแต่ละรายวิชา

1.1 ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียนและงานที่มอบ
หมาย ความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่และการประเมิน
ตนเองของนิสิต

1.2 จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.2 มีการเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมและพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

2. ด้านความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่อง 2.1 จัดการเรียนการสอนหลายรู้
2.1 ประเมินผลการเรียนรู้จาก
แท้ในหลักการ ทฤษฎี และข้อมูล
แบบ เช่น การบรรยาย
การเรียนรายวิชา เช่น การ
เฉพาะทางทฤษฎีที่เป็นแก่นใน
อภิปราย การฝึกปฏิบัติ
สอบข้อเขียน การทํา
สาขาคณิตศาสตร์
แบบฝึกหัด การทํารายงาน
2.2 ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตน
การนําเสนอผลงานด้วย
2.2 มีความรู้และความเข้าใจถึง
เอง จากแหล่งต่างๆ เช่น
วาจาและการประเมิน
ผลกระทบของงานวิจัยต่อการ
หนังสือ บทความ งานวิจัย
ตนเองของนิสิต
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้ง
2.3 เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรง
ระดับชาติและนานาชาติ
คุณวุฒิทางวิชาการและวิชาชีพ 2.2 ประเมินผลการนําเสนอ
ผลงานในการประชุม
มาบรรยายและแลกเปลี่ยน
วิชาการต่างๆ
ความรู้ในสาขาวิชา ศึกษาดู
งาน/การเข้าร่วมประชุมสัมมนา
/ประชุมวิชาการ ในสาขาวิชา
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทาง
ปัญญา
3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็น
และปัญหาสําคัญทาง
คณิตศาสตร์

กลยุทธ์การสอน
3.1 จัดการเรียนการสอนโดยฝึกให้มี
ทักษะการคิด และทักษะการ
วิเคราะห์ด้วยกรณีศึกษา

3.2 ประเมินผลงานวิชาการ และ 3.2 จัดให้มีการศึกษา ค้นคว้าและ
งานวิจัยได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง

วิธีการวัดและประเมินผล
3.1 ประเมินผลการเรียนรู้
จากการเรียนรายวิชา
เช่น การสอบข้อเขียน
การทําแบบฝึกหัด การ
ทํารายงาน การนําเสนอ
ผลงานด้วยวาจาและ
การประเมินตนเองของ
นิสิต

3.3 พัฒนาความรู้หรือแนวความ 3.3 จัดให้มีการอภิปรายงานวิจัยที่
คิดใหม่ โดยบูรณาการกับองค์
เกี่ยวข้อง
ความรู้เดิมเพื่อสร้างสรรค์
3.4 เชิญผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 3.2 ประเมินผลงานจากการ
งานวิจัยได้
ทางวิชาการและวิชาชีพ มา
ทําการศึกษา ค้นคว้า
บรรยาย ให้นิสติ เข้าร่วม
ด้วยตนเอง การทําวิจัย
ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ ใน
ปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาและสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
กลยุทธ์การสอน
วิธีการวัดและประเมินผล
ความรับผิดชอบ
4.1 สามารถแสดงความเห็นทาง 4.1 จัดการเรียนการสอน โดยเน้นการ 4.1 ประเมินผลการเรียนรู้
วิชาการและวิชาชีพ
ทํางานกลุ่ม
จากรายงาน และสังเกต
พฤติกรรมการทํางาน
4.2 มีภาวะผู้นํา รับผิดชอบใน
ให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้า
เป็นกลุ่ม และการมีส่วน
การดําเนินงานของตนเอง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนําเสนอ
ร่วมในกิจกรรม และการ
และร่วมมือกับผู้อื่นได้
เป็นรายงานโดยการอภิปรายกันใน
ประเมินตนเองของนิสติ
ชั้นเรียน
4.2 จัดกิจกรรมใน/นอกชั้นเรียนตาม 4.2 ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมในการ
ความสนใจ เพือ่ เป็นการฝึก
วิพากษ์วิจารณ์เชิง
ปฏิบัติการ พัฒนาทักษะ
วิชาการใน/นอกชั้นเรียน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบของผู้เรียน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและประเมินผล

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์และคัด 5.1 ให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 5.1 ประเมินผลจากการศึกษา
โดยอาจารย์เสนอแหล่งข้อมูล
กรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์
ค้นคว้าและการวิเคราะห์
ค้นคว้าแต่ละรายวิชาผ่าน
เพื่อการศึกษาค้นคว้าและวิจัย
ข้อมูลและการประเมินตนเอง
Links ซึ่งดูได้จากรายงาน/
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนิสิต
ผลงานจากปริญญานิพนธ์
ได้อย่างเหมาะสม
5.2 ประเมินจากการทํารายงาน
5.2 นําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่อ 5.2 ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
หรือการนําเสนอผลงานใน
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
อย่างเหมาะสม
รูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์
สนับสนุนงานวิจัย
บทความ
5.3 มีการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทนั สมัย
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3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรูข้ องหลักสูตร
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียดผลการเรียนรู้
1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณทาง
วิชาการ
1.2 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และเคารพสิทธิ ความคิดเห็นของผู้อื่น

2. ด้านความรู้

2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ ทฤษฎี และข้อมูล
เฉพาะทางทฤษฎีที่เป็นแก่นในสาขาคณิตศาสตร์
2.2 มีความรู้และความเข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัยต่อการเปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

3.1 สามารถวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสําคัญทางคณิตศาสตร์
3.2 ประเมินผลงานวิชาการ และงานวิจัยได้
3.3 พัฒนาความรู้หรือแนวความคิดใหม่ โดยบูรณาการกับองค์ความรู้เดิม
เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยได้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

4.1 สามารถแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ

5. ด้านทักษะการคิด
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
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4.2 มีภาวะผู้นํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเองและร่วมมือกับ
ผู้อื่นได้

5.2 นําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สื่ออย่างเหมาะสม

4. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

หมวดวิชาบังคับ

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)













ด้านทักษะทาง
ปัญญา

(3)

ด้านทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

(1)

(2)

(1)

(2)









คณ 791

การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง













คณ 792

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง





















คณ 793

หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์





















คณ 794

ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

























หมวดวิชาเลือก
คณ 711

การวิเคราะห์เชิงจริง









คณ 712

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน











คณ 713

ทฤษฎีเมเชอร์













คณ 714

ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง











คณ 715

ทอพอโลยี











คณ 721

พีชคณิตแนวใหม่











คณ 722

พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง









คณ 723

ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต





คณ 724

ทฤษฎีริงและมอดูล





คณ 725

ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต



คณ 731

เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์





คณ 732

เรขาคณิตเชิงพีชคณิต





คณ 733

หัวข้อคัดพิเศษทางเรขาคณิตขั้นสูง
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รายวิชา

ด้านทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะ
การ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

ด้านความรู้

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

ด้านทักษะทาง
ปัญญา

คณ 741

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง























คณ 742

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง























คณ 743

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง





















คณ 744

เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด















คณ 745

คณิตศาสตร์การเงิน





















คณ 746

ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์





















คณ 751

ทฤษฎีกราฟขั้นสูง























คณ 752

คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง























คณ 753

หัวข้อคัดพิเศษทางคณิตศาสตร์ดิสครีต
ขั้นสูง

















ปริญญานิพนธ์























ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก























ปพอ 891
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสติ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การ
ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ทําการสอนในแต่ละภาคการศึกษา
2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกันและให้สอดคล้อง
กั บ กรอบมาตรฐานหลั ก สู ต รทํ า การทวนสอบโดยการประชุ ม ตั ด สิ น ผลการเรี ย นร่ ว มกั น ผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตที่จะสําเร็จการศึกษาได้สําหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
3. ต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
4. สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency) ที่ไม่ใช่ภาษาประจําชาติของนิสิตอย่างน้อย 1
ภาษา การสอบภาษาใดให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยการอนุมัติของ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
5. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําปริญญานิพนธ์
6. เสนอปริญญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา
นั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
7. สําหรับผลงานปริญญานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของปริญญานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องจึงจะ
สําเร็จการศึกษาได้
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หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการ
เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้ การ
ใช้สื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการทําวิจัยของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒและภายนอกสถาบัน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเช่นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะ การ
เขียนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นๆ
2. จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
คณิตศาสตร์ และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
3. สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ
4. สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพื่อเป็น
ภาคีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงคณิตศาสตร์และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร
วางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยหลักสูตรมีระบบกลไกการบริหารดังนี้
1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดการเรียนการสอน การ
ออกแบบหลักสู ต รและสาระรายวิ ชาในหลักสู ตร การปรับปรุงหลักสู ต รให้ทั น สมั ย ตามความก้ า วหน้ า ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรอย่าง
สม่ําเสมอ
1.3 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชา และคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับ
หลักสูตร ประชุมพิจารณาการวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แล้วนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับและติดตามให้ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนการเปิดภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาปรัชญา
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาคณิตศาสตร์
1.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับและติดตามให้ผู้สอนจัดทํา มคอ. 5/มคอ. 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
1.8 ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากบัณฑิต นิสิตปีสุดท้าย
นายจ้างผู้ใช้บัณฑิต อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนําผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรให้มี
คุณภาพ
1.9 ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ทุก 5 ปี ตามผลประเมินหลักสูตร โดยอาจารย์ นิสิต บัณฑิต และผูใ้ ช้
บัณฑิต รวมทั้งมีการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. บัณฑิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง
และมีคุณลักษณะเป็นผู้นําทางด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนา
หรื อสร้างองค์ความรู้ ใ หม่ และการควบคุ ม คุณภาพทํ าให้นิสิตและบั ณฑิตในหลักสู ตร มี การพัฒนาตนเอง
สามารถสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ บัณฑิตที่จบการศึกษามีงานทํา ใน
ตําแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งในหน่วยงานราชการและเอกชน
นอกจากนี้ในทุกปีการศึกษาที่มีบัณฑิต ทางหลักสูตรจะทําการประเมินบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิตตามมาตรฐานผล
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การเรียนรู้จากหลักสูตรทั้ง 5 ด้าน เพื่อนําผลการประเมินมาวิเคราะห์ และปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและ
บัณฑิตต่อไป
3. นิสิต
3.1 การรับนิสิต
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์มีระบบการรับนิสิตที่สอดคล้องกับนโยบายการ
รั บ นิ สิ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย และบั ณ ฑิต วิ ท ยาลัย มี คุ ณ สมบัติ เ บื้อ งต้ น ของผู้ ส มัค รเข้า เรีย นในหลัก สูต รและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ระบุไว้อย่างชัดเจนใน มคอ. 2
3.1.1 กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เปิดรับนิสิตจํานวน 3 คน (ตามแผนการรับของหลักสูตร)
3.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อกําหนดเกณฑ์การรับนิสิตที่เหมาะสมกับ
หลักสูตร โดยแผนการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบบ 2.1 แผนการศึกษา
ที่เน้นการวิจัยโดยทําปริญญานิพนธ์และการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
3.1.3 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดําเนินการประกาศรับสมัครตามเกณฑ์ที่
กําหนด
3.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและกําหนด
เกณฑ์คะแนนการสอบผ่าน
3.1.5 ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะสาขา
3.1.6 ผู้ ส มั ค รที่ มี ผ ลการสอบภาษาอั ง กฤษได้ ต ามประกาศบั ณ ฑิต วิ ท ยาลั ย และผ่า นการสอบ
ข้อเขียน จะมีสิทธิ์ในการสอบสัมภาษณ์วิชาการโดยอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้ง
3.1.7 ดํ า เนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ วิ ช าการโดยอาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อสรุปผลการสอบสัมภาษณ์แล้วส่งผลไปยังบัณฑิตวิทยาลัย
3.1.8 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรและให้ดําเนินการรับรายงาน
ตัวตามวันเวลาที่กําหนด โดยถ้าจํานวนนิสิตที่รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรับ จะมีการประกาศรับเพิ่มเติม
ในรอบที่ 2 และ 3 ตามประกาศการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย
3.1.9 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินผลการดําเนินงานการรับนิสิต เช่น
จํานวนผู้สมัคร จํานวนนิสิตที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา และหาแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงต่อไป
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2.1 หลั ก สู ต รสนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มโครงการปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ ชี้ แ จง ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ กํ า หนดต่ า งๆ การสอบสมิ ท ธิ ภ าพทางภาษา (language
proficiency) และเข้าร่วมการปฐมนิเทศของภาควิชาเพื่อให้คําแนะนําเกี่ยวกับแผนการศึกษา จํานวนหน่วย
กิต วิชาเลือก เงื่อนไขในการจบการศึกษา ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา พร้อมทั้งมีการเสนอแนะหัวข้อหรือ
แนวทางทําปริญญานิพนธ์ หากนิสิตมีความสนใจในการทําปริญญานิพนธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์
ท่านใด นิสิตสามารถติดต่อกับอาจารย์ท่านนั้นได้ทันที ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งการเรียน
การใช้ชีวิต และเป็นประโยชน์ต่อการทําปริญญานิพนธ์ของนิสิต
3.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการเรียนของนิสิตแรกเข้า
3.2.3 พิจารณารายวิชาพื้นฐานที่จําเป็นให้นิสิตที่มีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ เพื่อเข้า
เรียนเสริมในรายวิชานั้น
3.2.4 ประเมินผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขเป็นกรณีไป
3.3 การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ แก่บัณฑิตศึกษา
3.3.1 ประธานหลั ก สู ต รชี้ แ จงแนวทางการเรี ย นในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ขั้ น ตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการทําปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพื่อขอจบการศึกษา และให้ข้อมูล
เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลการทําวิจัยของนิสิต เพื่อให้นิสิตพิจารณากรอบแนวคิดในการทําวิจัย
3.3.2 เมื่อนิสิตได้ศึกษาในรายวิชาที่ต้องเรียนครบถ้วนแล้ว นิสิตต้องเข้ารับการทดสอบ การสอบ
วัดคุณสมบัติในการนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีการประชุมถึงรายวิชาที่นิสิตต้องเข้ารับการสอบตาม
ผลการประชุม ซึ่งผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิสิตจะร่วมกันออกข้อสอบวัดคุณสมบัติดังกล่าว จากนั้นจะ
ดําเนินการขอแต่งตั้งกรรมการออกและตรวจข้อสอบ โดยมีเกณฑ์การสอบผ่านการวัดคุณสมบัติไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 60 นิสิตจึงจะเปลี่ยนสถานภาพเป็นผู้มีสิทธิ์ขอทําปริญญานิพนธ์
3.3.3 หลั ก สู ต รให้ นิ สิ ต เลื อ กหั ว ข้ อ ในการทํ า ปริ ญ ญานิ พ นธ์ ต ามความสนใจของนิ สิ ต และ
ดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามขั้นตอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
3.3.4 นิสิ ตเสนอสอบเค้าโครงปริญญานิ พนธ์ให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณาและแต่ งตั้ง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3.3.5 ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าและ
ให้คําปรึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องและปัญหา ในทุกภาคการศึกษานิสิตต้องรายงานผลการดําเนินการอย่าง
ชัดเจนเป็นระยะกับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ซึ่งในการรายงานความก้าวหน้าจะต้องได้ผ่านความ
คิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และประธานหลักสูตร
3.3.6 นิสิตประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาปริญญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.3.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้คําปรึกษา
ปริญญานิพนธ์ และให้ข้อเสนอแนะ เพื่อดําเนินการปรับปรุงการให้คําปรึกษา
3.3.8 เมื่อนิสิตมีความประสงค์จะสอบปากเปล่า จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยผ่าน
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การพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่า จะมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วม
พิจารณา
3.4 การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานด้านการคงอยู่ของ
นิสิตและการสําเร็จการศึกษา อย่างสม่ําเสมอ โดย
3.4.1 จัดทําแผนการติดตามการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
เพื่อให้การทําปริญญานิพนธ์อยู่ในกรอบเวลา
3.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ได้มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในการนําเสนอเค้าโครง
ปริญญานิพนธ์โดยให้นิสิตนําเสนอเค้าโครงปริญญานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และอาจารย์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อทดลองประเมินศักยภาพ คุณภาพของงานที่นําเสนอ
3.4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก/ร่วม จะต้องกําหนด กวดขัน ในการดําเนินการวิจัยให้
ได้ผลการทดลองที่มีคุณภาพ ได้มีการติดตาม ประเมิน ผลดําเนินงานวิจัยของนิสิต อยู่เป็นระยะ โดยมอบหมาย
ให้ ทํ า แผนงานวิ จั ย และนํ า เสนอความก้ า วหน้ า ของการดํ า เนิ น งานวิ จั ย ในการประชุ ม กลุ่ ม วิ จั ย ย่ อ ยตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม
3.5 การให้คาํ ปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นิสิต
3.5.1 มีระบบอาจารย์ ที่ ปรึ กษาด้านวิชาการเพื่อทําหน้ าที่ใ ห้ คําแนะนํ าและคําปรึก ษาในการ
ลงทะเบียนการเรียน การร่วมกิจกรรมการปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต
3.5.2 มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในการทํากิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพของนิสิต
3.6 การอุทธรณ์ของนิสิต
มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับ
วิชาการ มีการกําหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณ์เหล่านั้นโดยมีรายละเอียด
ดังนี้
3.6.1 นิสิตสามารถยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล
3.6.2 จัดช่องทางรับคําร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต
3.6.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต (ถ้ามี)
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4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยกําหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนร่วมกันวางแผนใน
การจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช าผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยลําดับชั้นพร้อมดําเนินการรับประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตาม
แนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใช้ผลการประเมินที่ได้เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ของหลักสูตรรายปี และปรับปรุงตามรอบ 5 ปี ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
แต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสารถ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
5.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/พัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ จุดประสงค์ และโครงร่างของหลักสูตร
5.1.2 มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบายรายวิชา ให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัยและและพิจารณากําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (curriculum mapping)
5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผล
การเรียนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้งเพื่อให้หลักสูตรครอบคลุม learning outcome และ
จัดแผนการเรียนร่วมกัน
5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม และนําข้อมูลจากการสํารวจความ
คิดเห็นของศิษย์เก่าและการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการพิจารณากําหนดรายวิชา
สาระรายวิชาในหลักสูตรและ แผนการเรียน
5.1.5 คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รยกร่ า งหลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ใหม่ และจั ด การวิ พ ากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ/ผู้ใช้บัณฑิตเข้า
มาร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้ได้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทําหลักสูตร และลักษณะของ
รายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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5.1.6 เสนอ มคอ. 2 ตามลําดับขั้นตอนในมหาวิทยาลัย และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบหลักสูตร
5.1.7 เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร จึงเริ่มเปิดการเรียนการสอน
และกํากับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 3-6)
5.1.8 สรุปผลการดําเนินการประจําปี (มคอ. 7)
5.1.9 มีการนําผลการประเมิน มคอ. 7 มาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป
5.1.10 ประเมินความคิดเห็นของนิสิตปีสุดท้ายเกี่ยวกับหลักสูตรและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและนําผลการประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชาและคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน
ระดับหลักสูตร จัดทําร่างรายการวิชาตามแผนการศึกษาของนิสิตเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณา
ความถูกต้อง
5.2.2 มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อพิจารณากําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกับสาระรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย
5.2.3 คณะกรรมการจัดการเรียนการสอนระดับภาควิชารวบรวมข้อมูล เพื่อนําเข้าประชุมภาควิชา
โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง นอกจากนี้หลักสูตรได้มีการ
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหัวข้อ/บางรายวิชา กําหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
5.2.4 ผู้สอนชี้แจงแผนการเรียนและเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้นิสิตทราบในวันแรกของการ
เรียนการสอน
5.3 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
5.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส่งคําอธิบายรายวิชาและแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชานําไปเป็นข้อมูลสําหรับเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาใน มคอ. 3 และ มคอ.
4 พร้อมทั้งกําหนดกิจกรรมการเรียนรู้
5.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 3/มคอ. 4
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
5.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กํากับให้ผู้สอนจัดทํา มคอ. 3/มคอ. 4
5.3.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ. 3/มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตร เพื่อพิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ. 2 แล้วจึงนําข้อมูลขึ้นเผยแพร่
กับนิสิต
5.3.5 หลังจากหมดกําหนดเพิ่มถอนรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแจ้งต่อภาควิชา
เพื่อดําเนินการปิดรายวิชาหากไม่มีนิสิตลงทะเบียนในรายวิชานั้นเพื่อไม่ให้มีปัญหาในการกํากับติดตาม มคอ.
5/มคอ. 6
5.3.6 กําหนดให้มีการประเมินการสอนโดยนิสิต (ปค.003/004) ให้ผู้สอนนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรพิจารณาว่าควรปรับปรุงรายวิชาหรือปรับปรุง มคอ. 3/มคอ. 4 อย่างไรในปีการศึกษาถัดไป
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5.4 การควบคุมหัวข้อปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2559
5.5 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อปริญญานิพนธ์
5.5.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรให้ขอ้ มูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทําวิจัย เพื่อให้นิสติ พิจารณากรอบ
แนวคิดในการทําวิจัย รวมถึงงานวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชา
5.5.2 นิสิตเลือกหัวข้อในการทําปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต
5.5.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก/ร่วม ซึ่งต้องมี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.5.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์
ซึ่งต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.6.1 หลักสูตรกําหนดวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 2
5.6.2 อาจารย์ ผู้ ส อนพิ จ ารณาน้ํ า หนั ก องค์ ป ระกอบในการประเมิ น สอดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของ
รายวิชาใน มคอ. 2
5.6.3 อาจารย์ผู้สอนรายวิชามีการกําหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมินและเกณฑ์การประเมินใน
มคอ. 3/มคอ. 4 ของแต่ละรายวิชา
5.6.4 อาจารย์ประจําหลักสูตรพิจารณา มคอ. 3 และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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5.7 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ.7)
5.7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ. 5 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
5.7.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับให้ผู้สอนจัดทํามคอ. 5/มคอ. 6
5.7.3 อาจารย์ประจําหลักสูตรตรวจสอบรายงานมคอ. 5/มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
เพื่อพิจารณาดูความสอดคล้องตามคําอธิบายรายวิชาที่มีอยู่ใน มคอ. 2
5.7.4 อาจารย์ประจํ าหลั กสู ตรมีการประชุ ม ร่วมกันเพื่อจัดทํารายงานผลการดํา เนิน การของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตร
5.7.5 เสนอที่ประชุมภาคพิจารณาเพื่อนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง/พัฒนาผลการดําเนินงานต่อไป
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จดั สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
- หนังสือ ปริญญานิพนธ์ วารสาร บทความ สื่อ
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ScienceDirect, eBook, Cambridge Core, หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สํานักบริหารงานทะเบียน, Maruey eLibrary, D-Library,
National Library of Thailand, Thai Manuscripts
- หนังสือ/ปริญญานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ABI/INFORM Collection, Sage Knowledge,
Oxford Scholarship Online (OSO)
- ฐานข้อมูล/บทคัดย่อ/การอ้างถึงอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดยโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System – ThaiLIS) ได้แก่ Scopus, Web
of Science, Skillsoft Courseware
- วารสาร/สิ่งพิมพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic
Library (IEL), Computers & Applied Sciences Complete
6.2 สํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
6.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปยังฝ่ายแผนและพัฒนา
ของภาควิชา เพื่อรวบรวมเข้าที่ประชุมภาควิชา
6.5 ฝ่ายแผนและพัฒนาของภาควิชาดําเนินการจัดทําร่างคําของบประมาณประจําปี ส่งไปยังคณะ
วิทยาศาสตร์ สําหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ การปรับปรุงอาคารสถานที่ และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรู้
โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากที่ประชุมภาควิชา โดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อร่วมพิจารณาการจัดลําดับความจําเป็นในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรับการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ต่างๆ
6.6 ภาควิชาดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จําเป็นในการจัดการเรียนการสอน
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6.7 มีการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปีการศึกษา
เพื่อนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือให้ข้อเสนอแนะ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทกี่ ําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินการทีร่ ายงานใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั การ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่เฉลีย่
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน
1.1.2 ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต
1.1.3 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิตทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
1.1.4 ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา
1.1.5 ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 นิสิตประเมินอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละรายวิชาโดยใช้แบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอน
และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป
1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบันอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน เพื่อประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลลัพธ์ที่ได้ (Outcome)
2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและเก็บรวมรวบข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
กําหนดให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ดําเนินการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่างๆ คณาจารย์และ
ผู้เกี่ยวข้อง
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็น
ฐานในการปรับปรุง
4.3 เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มีสว่ นร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
หลักสูตรและกลยุทธ์การสอน

42

ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ประวัติและผลงานของอาจารย์
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
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รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร
ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อวิพากษ์ความเหมาะสมของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้ดําเนินการส่ ง (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ไปยังผู้ทรงวุฒิทางคณิตศาสตร์
จํานวน 2 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร เลาหโกศล
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.จริยา อุ่ยยะเสถียร
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ผลการวิพากษ์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน มีดังนี้
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้อ 1. ปรัชญาของหลักสูตร
เหมาะสม
ข้อ 2. ความสําคัญของหลักสูตร
เหมาะสม
ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เหมาะสม
ข้อ 4. โครงสร้างหลักสูตร
1) จากข้อ 2.3 ปัญหาของนิสิตแรก
เข้า ข้อ 2.3.1 ซึ่งไม่เท่าเทียบกัน -- ทําไม
จึงไม่แก้ดว้ ยการให้นิสิตเรียนวิชาบังคับที่
เหมือนกัน เพื่อปรับพื้นฐานทางด้าน
วิชาการคณิตศาสตร์ที่ตอ้ งใช้ในการทําวิจัย
ให้เท่าเทียมกัน โดยอาจให้เลือกเพิ่มเติม
จากหมวดวิชาเลือก
2) รายวิชาคณ 791 (การวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูง) ไม่มีรายละเอียดมาให้
ปกติเนื้อหารายวิชานี้น่าจะได้มาจากการที่
นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ
ไม่น่าจะแยกเป็นวิชาให้เปลืองหน่วยกิตที่
นิสิตจะได้นําไปเรียนในวิชาสําคัญๆ เลย

เหตุผล
ในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

การดําเนินการปรับปรุง
--

--

--

--

--

--

--

หลักสูตรได้จัดให้นิสิตทุกคน
เรียนรายวิชาในหมวดวิชา
บังคับที่เหมือนกัน และนิสิต
สามารถเลือกรายวิชาเพิ่มเติม
จากหมวดวิชาเลือกที่ตอ้ งใช้ใน
การทําวิจัย

--

รายวิชาคณ 791 การวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ขั้นสูง ได้ปรับปรุง
รายละเอียดในคําอธิบาย
รายวิชาดังนี้
ค้นคว้า วิเคราะห์และศึกษาถึง
ประเด็นและปัญหาสําคัญของ
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3) สนับสนุนให้นิสิตนําเสนอ
ผลงานวิจัยอย่างน้อยปีละครั้ง
I) เพื่อให้ได้ฝึกการนําเสนอผลงาน
II) ให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกได้ชว่ ยให้
คําแนะนําและตรวจสอบ

การดําเนินการปรับปรุง

หลักสูตรได้ดําเนินการวางแผน
สนับสนุนให้นิสิตได้นําเสนอ
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งตลอดหลักสูตร

เหตุผล
ในการไม่ปรับปรุงแก้ไข
การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
จากแหล่งข้อมูลและ
ฐานข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม
โดยการปรับปรุงรายวิชาใน
หมวดวิชาบังคับครั้งนี้ เพือ่ เป็น
การเน้นการสัมมนาและการ
วิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
--

III) เผยแพร่ชื่อเสียงของสถาบัน
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นิสิต
ข้อ 5. หมวดวิชาบังคับ

- อยากให้ปรับปรุงตามข้อ 4.

--

ตามเหตุผลข้อ 4.

--

ตามเหตุผลข้อ 4.

ข้างต้น
ข้อ 6. หมวดวิชาเลือก

- ดูรายละเอียดในข้อ 4.

ข้อ 7. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1) การศึกษาระดับปริญญาเอก นิสิต -ควรมีทุนการศึกษาให้

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์ และ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้มีการ
มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิต
--

หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุง
ทางด้านเอกสารวิชาการ ห้องสมุด วารสาร ตามคําแนะนําแล้ว
ในหมวดสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดจน
การทํางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
3) ควรแสดงให้ชัดเจนว่า หลักสูตรนี้ หลักสูตรได้เน้นการตีพิมพ์ผลงาน -ที่เป็นส่วนหนึง่ ของปริญญานิพนธ์
เน้นการวิจัย เพือ่ บรรลุเป้าหมายในการ
ได้รับปริญญา มากกว่าการเรียนเพื่อสอบ ในวารสารวิชาการระดับ

2) ในหน้า 41 ควรระบุความพร้อม
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การดําเนินการปรับปรุง

ให้ได้รับปริญญา ด้วยเหตุนี้จึงจําเป็นต้อง
ไม่ให้แน่ใจว่า นิสิตมีความพร้อมเพียงพอ
เช่น ได้เรียน สอบ และ/หรือ แสดงให้เห็น
ชัดเจนในบางลักษณะ
4) เนื่องจากเป็นหลักสูตรเน้นการ
วิจัย สถาบันฯ จึงควรทําให้ชัดเจนใน
เอกสารว่า มีความพร้อมเพียงพอในด้าน
ดังกล่าว

นานาชาติ นิสิตจึงสามารถสําเร็จ
การศึกษา

เหตุผล
ในการไม่ปรับปรุงแก้ไข

ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้จัดตั้งกลุ่ม -งานวิจัยในสาขาต่างๆ ทาง
คณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การทําวิจัยระหว่างอาจารย์ใน
กลุ่มงานวิจยั ในสาขาเดียวกัน
และกับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา
5) ควรเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ หลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุง -การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exam) ตามคําแนะนําแล้ว
และเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติด้าน
ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
ข้อ 7. ข้อเสนอแนะในภาพรวมของ
หลักสูตร
- เหมาะสม
---
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผลการประเมิน
เกณฑ์การประเมิน

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการ
ดําเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ผ่าน
1. จํานวนอาจารย์ประจํา ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า
หลักสูตร
1 หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
(ก) และอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ (ข)
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)
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คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน
คุณวุฒิไม่ต่ํากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างน้อย 3 คน

ผ่าน

1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอก
สถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์
ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ปีการศึกษา 2560 ไม่
มีการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ร่วม

เกณฑ์การประเมิน
7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์

8. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สําเร็จ
การศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการ
ดําเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

ผ่าน

ผ่าน

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา
5 คน

ผ่าน

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี

ผ่าน

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและ
ผ่าน
อนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/
สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมายเหตุ
สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ “ผ่าน”

กําลังดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตร
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เกณฑ์การประเมิน

ตัวตั้ง

ผลการดําเนินงาน
ตัวหาร ผลลัพธ์

คะแนน
5.00

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5.00
1.00
5.00
5.00
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ไม่รับการประเมินเนื่องจากไมมีนิสิตสําเร็จ
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
การศึกษา ในปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
2.67
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
3.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
2.00
2.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ประจําหลักสูตร
3.38
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ประจําหลักสูตร
3.15
ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
5.00
5.00
100.00
5.00
ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
3.00
5.00
60.00
3.00
ทางวิชาการ
ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1.8
5.00
36.00
3.00
4.00
5.00
0.80
1.60
ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.00
4.00
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
3.50
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
3.00
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
100.00
5.00
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.00
3.00
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6 ( จํานวน 12 ตัวบ่งชี้)
ตัวตั้ง
40.15
ตัวบ่งชี้ 12.00
คะแนน
3.35
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการ
ดําเนินงาน

เหตุผล
(กรณีผลการดําเนินงาน
“ไม่ผ่าน”)

1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ผ่าน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ผ่าน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา / สาขาวิชา (ถ้ามี)
3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
ผ่าน
มี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดําเนินการ
ผ่าน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ. 6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
ผ่าน
วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ผ่าน
กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ผ่าน
7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว
8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
ยกเว้น
ไม่มีอาจารย์ใหม่
ในปีการศึกษา 2560
จัดการเรียนการสอน
9 อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
ผ่าน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
ผ่าน
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย / บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
ผ่าน
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
ผ่าน
จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้ 11 ตัวบ่งชี้
จํานวนตัวบ่งชีในปีนี้ที่ดําเนินการผ่าน 11 ตัวบ่งชี้
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ 100
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการดําเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้
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ภาคผนวก จ ประวัติและผลงานของอาจารย์
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
วรานุช แขมมณี
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Varanoot Khemmani
ตําแหน่งทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์
ที่ทํางาน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 18605
Email
varanoot@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2538
M.S.
Mathematics
Illinois State University, USA
2541
Ph.D.
Mathematics
Western Michigan University, USA 2545
ความเชี่ยวชาญ
Discrete Mathematics, Graph Theory, Combinatorics
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
V. Khemmani and S. Saduakdee, Gamma Max Labelings of Graphs with Exterior Major
Vertices, Ars Combinatoris 138 (2018): 291-304.
V. Khemmani and S. Saduakdee, The Unique Gamma -min Labelings of Graphs, Thai
Journal of Mathematics: Special Issue on The 22nd Annual Meeting in Mathematics
2017. (2018): 187–203.
V. Khemmani and S. Saduakdee, Gamma –Max Labeling of Graphs, Journal of
Mathematics Research. (2017), 9(1): 90-97.
V. Khemmani and S. Saduakdee, Gamma -Labeling of a Cycle with One Chord, Discrete
and Computational Geometry and Graphs, Lecture Notes in Computer Science.
(2016), 9943: 155-166.
V. Khemmani, C. Lumduanhom, S. Muangloy, M. Muanphet and K. Tipnuch, On Planarity
of 3-Jump Graphs, International Journal of Pure and Applied Mathematics. (2016),
108(2): 451-466.
V. Khemmani and S. Saduakdee, The gamma-spectrum of cycle with one chord,
International Journal of Pure and Applied Mathematics. (2015), 105(4): 835-852.
V. Khemmani, C. Fonseca and P. Zhang, On gamma-Labelings of Graphs, Utilitas
Mathematica. (2015), 98: 33-42.
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่มี
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3. ตํารา/หนังสือ
วรานุช แขมมณี. ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2559.
ISBN : 978-974-03-3465-1.
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
คณ 115
แคลคูลัส 1
คณ 251
คณิตศาสตร์ดิสครีต
คณ 351
ทฤษฎีกราฟ
คณ 352
คณิตศาสตร์เชิงการจัด
คณ 491
สัมมนาคณิตศาสตร์
คณ 493
โครงงานคณิตศาสตร์
คณ 751
ทฤษฎีกราฟขั้นสูง
คณ 752
คณิตศาสตร์เชิงการจัดการขั้นสูง
คณ 792
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
คณ 793
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
คณ 794
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจยั

แหล่งทุน

ฐานหลักเชิงซ้ําสําหรับกราฟเชือ่ มโยง

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เซตจีโอเดทิคของกราฟ
ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แกมมา-สเปกตรัมของกราฟวงที่มีคอร์ด ทุนเงินรายได้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค่าสุดขีดสําหรับแกมมาเลเบิลลิงของ
ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
กราฟวงที่มีคอร์ด
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีงบประมาณที่
ระบุสถานภาพ
ได้รับทุน
2561
หัวหน้า
โครงการ
2561
ผู้ร่วมโครงการ
2558
2558

หัวหน้า
โครงการ
หัวหน้า
โครงการ

ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)

เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Ruangvarin Intarawong Sararnrakskul
ตําแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทํางาน

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรศัพท์

02-649-5000 ต่อ 18090

Email

ruangvarin@g.swu.ac.th

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
84

วุฒิการศึกษา
วท.บ.
วท.ม.
วท.ด.

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สถาบัน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่สาํ เร็จ
2545
2547
2552

ความเชี่ยวชาญ
Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory, Linear Algebra
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
N. Sirasuntorn and R.I. Sararnrakskul, Invertible Matrices In Certain Commutative
Subsemirings of Full Matrix Semirings, International Journal of Pure and Applied
Mathematics. (2016), 106(1): 191-197.
R.I. Sararnrakskul and S. Pianskool, Some regular equivalent relation on the
semihypergroup of the partial transformation semigroup on a set and
local subsemihypergroups with that regular equivalent relation, International
Journal of Pure and Applied Mathematics. (2015), 101(1): 21-31.
N. Sirasuntorn and R. I. Sararnrakskul, Regularity of certain subsemirings of full matrix
semirings, East-West Journal of Mathematics. (2015), 17(1): 23-32.
R.I. Sararnrakskul, Some local subsemihypergroups of the partial transformation semigroup
on a set, International Journal of Pure and Applied Mathematics. (2013), 86(3): 567577.
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2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่มี
3. ตํารา/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คณ 114
คณ 115
คณ 116
คณ 312
คณ 323
คณ 322
คณ 423
คณ 424
คณ 510
คณ 491
คณ 493
คณ 721
คณ 723
คณ 792
คณ 793
คณ 794
คณ 811
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ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วไป
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
พีชคณิตเชิงเส้น 1
พีชคณิตนามธรรม 1
พีชคณิตนามธรรม 2
พีชคณิตเชิงเส้น 2
คณิตวิเคราะห์สําหรับครู
สัมมนาคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
พีชคณิตแนวใหม่
ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
สัมมนาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
ฟังก์ชันสาทิสสัณฐานหลายค่า
บนไฮเพอร์กรุป

แหล่งทุน

ทุนเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กึ่งไฮเพอร์กรุปย่อยเฉพาะที่บาง ทุนเงินรายได้
ชนิดบนความสัมพันธ์สมมูลปรกติ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ของกึ่งกรุปการแปลงบางส่วน
ริงย่อยปรกติ และริงย่อยสลับที่ ทุนเงินรายได้ (โครงการชุด)
บางชนิดของเมทริกซ์ริงเต็ม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รูปแบบ

ปีงบประมาณ
ระบุ
ที่ได้รับทุน
สถานภาพ
2559
ผู้ร่วมโครงการ
2557

หัวหน้า
โครงการ

2556

หัวหน้า
โครงการ
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ประวัติและผลงานอาจารย์
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Thitarie Rungratgasame
ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ที่ทํางาน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรศัพท์
02-649-5000 ต่อ 18085
Email
thitarie@g.swu.ac.th
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันทีส่ ําเร็จการศึกษา
วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบัน
ปีที่สาํ เร็จ
วท.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2545
วท.ม.
คณิตศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547
Ph.D.
Mathematics
Purdue University, USA
2555
ความเชี่ยวชาญ
Calculus of Variation, Functional Analysis, Partial Differential Equations, Linear Algebra
ผลงานทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี)
1. บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
N. Buaphim, K. Onsaard, P. So-ngoen and T. Rungratgasame, Some Reviews on Ranks of
Upper Triangular Block Matrices over a Skew Field. International Mathematical
Forum. (2018), 13(7): 323-335.
T. Rungratgasame, P. Amornpornthum, P. Boonmee, B. Cheko and N. Fuangfung, Vector
Spaces of New Special Magic Squares: Reflective Magic Squares, Corner Magic
Squares and Skew-Regular Magic Squares. International Journal of Mathematics and
Mathematical Sciences. Volume 2016. (2016), Article ID 9721725: 1-7.
P. Jitjankarn and T. Rungratgasame, A Note on Isomorphism Theorems for Semigroups of
Order-Preserving Transformations with Restricted Range. International Journal of
Mathematics and Mathematical Sciences. Volume 2015 (2015), Article ID 187026: 16.
2. บทความที่ได้รับการตีพมิ พ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ไม่มี
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3. ตํารา/หนังสือ
ไม่มี
4. ภาระงานสอน
รหัสวิชา
คณ 111
คณ 115
คณ 116
คณ 215
คณ 312
คณ 323
คณ 416
คณ 424
คณ 461
คณ 491
คณ 493
คณ 711

ชื่อรายวิชา
คณิตศาสตร์ 1
แคลคูลัส 1
แคลคูลัส 2
คณิตศาสตร์สําหรับวิทยาศาสตร์ 1
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
พีชคณิตเชิงเส้น 1
การวิเคราะห์เวกเตอร์
พีชคณิตเชิงเส้น 2
โทโพโลยีเบื้องต้น
สัมมนาคณิตศาสตร์
โครงงานคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน

5. ทุนวิจัยที่ได้รับ
ชื่อโครงการวิจัย
ภาวะเอกฐานของจัตุรัสกลมุม

แหล่งทุน

ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทฤษฎีบทสมสัณฐานสําหรับกึ่งกรุป ทุนเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์
ย่อยของกึ่งกรุปการแปลงเต็มที่รักษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อันดับ

ปีงบประมาณ
ระบุ
ที่ได้รับทุน
สถานภาพ
2559
หัวหน้า
โครงการ
2556
หัวหน้า
โครงการ
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ภาคผนวก ฉ ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
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ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร
ชื่อหลักสูตรเดิม
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตรปรับปรุง ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เริ่มเปิดรับนิสิตในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2561
สาระสําคัญ / ภาพรวมในการปรับปรุง
มีการปรับรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา เพื่อให้รายวิชามีความทันสมัยทางคณิตศาสตร์ซึ่งจะส่งผลในการ
ทํางานวิจัยให้มีค วามทันสมั ยตามความก้ าวหน้าของสาขาคณิตศาสตร์ และมีการปรับการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาให้สอดคล้องกับแต่ละวิชาในหลักสูตร เพื่อให้การ
จัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี
เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
ไม่เปลี่ยนแปลง
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ปริญญานิพนธ์
รวมไม่น้อยกว่า

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
3 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
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เปรียบเทียบแผนการศึกษา
แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
วิชาเอกบังคับ
คณ 793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1

หน่วยกิต
1
1(0-2-1)

วิชาเอกเลือก
2 รายวิชา
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
คณ 999 ปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
คณ 999 ปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต

6
6(6-0-12)
7
หน่วยกิต
9
9
หน่วยกิต
9
9

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
วิชาเอกบังคับ
คณ 792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
คณ 794 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
วิชาเอกเลือก
1 รายวิชา
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
คณ 999 ปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
คณ 999 ปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต

หน่วยกิต
2
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3
3(3-0-6)
5
หน่วยกิต
9
9
หน่วยกิต
9
9

แบบ 2.1 สําหรับผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
หมวดวิชาบังคับ
คณ 791 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
คณ 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
หมวดวิชาเลือก
1 รายวิชา
- ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์

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

รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
- เสนอเค้าโครงศึกษาปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

6
หน่วยกิต
9

- ศึกษาหัวข้อปริญญานิพนธ์
- สอบสมิทธิภาพทางภาษา (Language Proficiency)
- สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)

ปรับรายวิชาหมวดวิชาบังคับ
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รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

9
หน่วยกิต
9

- รายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 2
รวมจํานวนหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
หน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ
3
คณ 793 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
คณ 794 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2(1-2-3)
หมวดวิชาเลือก
3
1 รายวิชา
3(2-2-5)

9

6
หน่วยกิต
9

รายงานความก้าวหน้าของปริญญานิพนธ์ ครั้งที่ 1

รวมจํานวนหน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
- สอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์
รวมจํานวนหน่วยกิต

9
หน่วยกิต
9
9

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

--

คณ 791 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2(1-2-3) รายวิชาใหม่
MA 791 Research in Advanced
Mathematics
ค้นคว้า วิเคราะห์และศึกษาถึงประเด็นและปัญหา
สําคัญของการวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงจาก
แหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม

คณ 792 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทาง
คณิตศาสตร์
1(0-2-1)
MA 792 Current Research Topics in
Mathematics
อภิปรายและนําเสนอหัวข้อทีท่ นั สมัยและ
น่าสนใจทางคณิตศาสตร์

ปรับชื่อรายวิชา
1(0-2-1) และคําอธิบาย
รายวิชา
MA 792 Seminar in Advanced Mathematics

คณ 793 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
1(0-2-1)
MA 793 Seminar in Advanced
Mathematics I
อภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ในระดับสากลโดยแยกตาม
สาขาวิชาที่แตกต่างกันไป

ปรับชื่อรายวิชา
คณ 793 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
และคําอธิบาย
1(0-2-1)
รายวิชา
MA 793 Current Research Topics in
Mathematics
วิเคราะห์ ประเมินและคัดกรองหัวข้อวิจยั ทาง
คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับปริญญานิพนธ์

คณ 794 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
1(0-2-1)
MA 794 Seminar in Advanced
Mathematics II
อภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ในระดับสากลโดยเกี่ยวข้อง
กับหัวข้อปริญญานิพนธ์

ปรับชื่อรายวิชา
คณ 794 ระเบียบวิธีวิจยั ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
2(1-2-3) ปรับชั่วโมง
บรรยายMA 794 Research Methodology in
ปฏิบัติ-ศึกษา
Advanced Mathematics
ศึกษาวรรณกรรมที่เกีย่ วข้องในการทํางานวิจัยทาง ค้นคว้าด้วย
ตนเอง
คณิตศาสตร์ขั้นสูง กําหนดปัญหาสําคัญและ
และคําอธิบาย
วิเคราะห์ประเด็นของหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์
รายวิชา
วิธีดําเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจยั โดยใช้
โปรแกรมเรียงพิมพ์ LaTex ทางคณิตศาสตร์ และ
การประเมินงานวิจัยทางคณิตศาสตร์

คณ 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง

สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงใน
หัวข้อที่สนใจ มีการวิเคราะห์ อภิปรายและ
นําเสนองานวิจยั โดยใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
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ปรับรายวิชาหมวดวิชาเลือก
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
-คณ 711 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(2-2-5)
MA 711 Real Analysis
ระบบจํานวนจริง ปริภูมิเมตริก ลําดับและ
อนุกรมของจํานวนจริง ความต่อเนื่อง การ
หาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ การลู่เข้า
เอกรูป ทฤษฎีบทอาร์เซละ-อัสโคลี ทฤษฎี
บทสโตน-ไวเออร์ชตราสส์
คณ 711 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(3-0-6) คณ 712 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(2-2-5)
MA 711 Functional Analysis
MA 712 Functional Analysis
ปริภูมิเชิงเส้น การดําเนินการเชิงเส้น
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิค่าประจํา ปริภูมิ ปริภูมิเชิงเส้นนอร์ม ปริภูมบิ านาค การ
ดําเนินการเชิงเส้น ปริภูมผิ ลคูณภายใน
ฮาห์น-บานาค และทฤษฎีบทฮาห์น-บา
นาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต ปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทรีสซ์ ทฤษฎีบท
แบร์ ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทฤษฎีบท
ของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบท
การส่งเปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด
-คณ 712 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันไม่เชิง
เส้น
3(3-0-6)
MA 712 Nonlinear Functional
Analysis
ปริภูมิบานาคและปริภูมิฮิลเบิร์ต บานาค
ลิมิต ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทาง
และปริภูมิฮิลเบิร์ต เรขาคณิตของปริภูมิบา
นาค ทฤษฎีบทการลู่เข้าในปริภูมิบานาค
ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิทอพอโลยี
เวกเตอร์
คณ 713 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
(ดู คณ 741 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง)
3(3-0-6)
MA 713 Advanced Numerical
Analysis
ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง การประมาณ
ของฟังก์ชัน การวิเคราะห์และการใช้
ขั้นตอนวิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแก้ปัญหา
ในสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีการประมาณ
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หมายเหตุ
รายวิชาใหม่

ปรับรหัส
ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ตัดออก

ปรับรหัสคณ
713 ของ
หลักสูตรเดิม
เป็นคณ 741
ของหลักสูตร
ใหม่

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
คณ 714 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์
-สามัญ
3(3-0-6)
MA 714 Theory of Ordinary
Differential Equations
ทฤษฎีบทการมีจริงและการมีอันเดียว
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การมีอัน
เดียว การปรับเรียบ และการขึ้นอยู่กับค่า
เงื่อนไขเริ่มต้นของคําตอบของระบบของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ เมทริกซ์หลักมูล
เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล จุดเอกญานปรก
ติ ระบบอิสระบนระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ
ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมายเหตุ
ตัดออก

คณ 715 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง
(ดู คณ 742 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง) ปรับรหัสคณ
715 ของ
3(3-0-6)
หลักสูตรเดิม
MA 715 Advanced Partial Differential
เป็นคณ 742
Equations
ของหลักสูตร
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสําหรับคณิตศาสตร์
ใหม่
ประยุกต์ ปัญหาดิริชเลต์และนอยมันน์ วิธี
ตัวแปรเชิงซ้อน ปัญหาเอกพันธ์และไม่เอก
พันธุ์ ฟังก์ชันของกรีน วิธีการแปลงแบบ
อินทิกรัล เทคนิคการแปรผันทฤษฎีเพอร์
เทอร์เบชัน การกระจายเชิงเส้นกํากับ การ
กระจายชั้นขอบ การประยุกต์ต่างๆ
คณ 716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6)
MA 716 Banach Space Theory
ทอพอโลยีและข่าย ปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอ
พอโลยี ทอพอโลยีอ่อนและทอพอโลยีอ่อน
(*) ความนูน ความมน ความเรียบและ
คุณสมบัติเรขาคณิตอื่นๆ
คณ 717 ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะ
เป็น
3(3-0-6)
MA 717 Measure Theory and
Probability
เมเชอร์และการหาปริพันธ์ แนวคิดของการ
ลู่เข้า ตัวแปรสุม่ ความเป็นอิสระ และค่า
คาดหวังแบบเงื่อนไข กฎของจํานวนที่มีค่า

ตัดออก

--

คณ 713 ทฤษฎีเมเชอร์

3(2-2-5) ปรับรหัส

MA 713 Measure Theory
P

เมเชอร์ และปริพันธ์เลอเบก ปริภูมิ L
ชนิดของการลู่เข้าและทฤษฎีบทการลู่เข้า

ปรับชื่อรายวิชา
ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
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มาก ทฤษฎีบทการลู่เข้าสู่ศนู ย์กลาง และ
ทฤษฎีบทมาร์ติงเกล

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ทฤษฎีบทอนุพันธ์เลอเบก เมเชอร์ผลคูณ
และทฤษฎีบทของฟูบินี

คณ 718 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง -อนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
MA 718 Numerical Solution of
Ordinary Differential Equations
วิธีการเชิงตัวเลขสําหรับปัญหาค่าเริ่มต้น
รวมทั้งวิธีตัวทํานาย-ตัวแก้ วิธีรุงเง-คุตตา
วิธีผสมและวิธปี ระมาณค่านอกช่วง ระบบ
ที่แก้ยาก วิธียิงเป้าสําหรับปัญหาค่าขอบ
สองจุด ผลทีม่ ีเสถียรภาพสัมพัทธ์และ
สัมบูรณ์ วิธีกึ่งเชิงเส้น
คณ 719 ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิง -อนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
MA 719 Numerical Solution of Partial
Differential Equations
สํารวจวิธีผลต่างจํากัดสําหรับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อย รวมทั้งสมการเชิงวงรี
พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา แนะนําวิธี
ธาตุมูลจํากัด การประยุกต์กับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยทั้งชนิดเชิงวงรีและเชิง
พาราโบลา
-คณ 714 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 714 Advanced Probability
Theory
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การลู่
เข้าอย่างอ่อนและอย่างเข้ม ฟังก์ชันการ
แจกแจง ฟังก์ชันก่อกําเนิดโมเมนต์
ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ กฎเกี่ยวกับจํานวน
ขนาดใหญ่ ทฤษฎีบทขีดจํากัดกลาง การ
เดินอย่างสุ่ม ลูกโซ่มาร์โคฟ และทฤษฎีบท
มาร์ติงเกล
(ดู คณ 761 ทอพอโลยี)
คณ 715 ทอพอโลยี
3(2-2-5)
MA 715 Topology
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หมายเหตุ
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ตัดออก

ตัดออก

รายวิชาใหม่

ปรับรหัส คณ
761 ของ
หลักสูตรเดิม
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หมายเหตุ
เป็น คณ
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเมตริก ปริภูมิ
715
ผลคูณ ปริภูมผิ ลหาร การลู่เข้าของข่าย
ลําดับ สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์การแยก ปรับชั่วโมง
บรรยายความเชื่อมโยง ความกระชับ
ปฏิบัติ-

ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
คณ 721 พีชคณิตแนวใหม่
3(3-0-6) คณ 721 พีชคณิตแนวใหม่
บรรยายMA 721 Modern Algebra
MA 721 Modern Algebra
ปฏิบัติกรุป กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ทฤษฎี กรุป กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร
ศึกษาค้นคว้า
บทของเคย์เลย์และของซิโลว์ ริง ไอดีล
ทฤษฎีบทของเคย์เลย์และของซิโลว์ ริง
ด้วยตนเอง
และริงผลหาร ริงพหุนาม ฟีลด์ ฟีลด์
ไอดีลและริงผลหาร ริงพหุนาม ฟีลด์
และปรับ
ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัว
ฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีกาลัว
คําอธิบาย
รายวิชา
คณ 722 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(3-0-6) คณ 722 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(2-2-5) ปรับชั่วโมง
บรรยายMA 722 Advanced Linear Algebra
MA 722 Advanced Linear Algebra
ปฏิบัติปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เรขาคณิต ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น
ศึกษาค้นคว้า
เชิงเส้น พีชคณิตเชิงหลาย เส้น รูปแบบ
เรขาคณิตเชิงเส้น พีชคณิตเชิงหลายเส้น
ด้วยตนเอง
กําลังสอง ปริภูมิคู่เสมอ ค่าลักษณะเฉพาะ รูปแบบกําลังสอง ปริภูมิคู่กัน ค่า
และปรับ
และเวกเตอร์ ลักษณะเฉพาะ พหุนาม
ลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
คําอธิบาย
ลดทอนไม่ได้และพหุนามเล็กสุด รูปแบบ ลักษณะเฉพาะ พหุนามลดทอนไม่ได้และ
รายวิชา

บัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน
ขั้นตอนวีการตั้งฉาก และขั้นตอนวิธีการ
กราม-ชมิดต์ ตัวดําเนินการยูนิแทรีและตัว
ดําเนินการปรกติ
คณ 723 ทฤษฎีเซมิกรุปเชิงพีชคณิต
3(3-0-6)
MA 723 Algebraic Semigroup Theory
แนวความคิดหลักมูล ความสัมพันธ์ของกรีน
เซมิกรุปผกผัน เซมิกรุปการแปลง การแยก
การขยาย และการแทนเซมิกรุป

พหุนามเล็กสุด รูปแบบบัญญัติจอร์แดน
ปริภูมิผลคูณภายในขั้นตอนวีการตั้งฉาก
และขั้นตอนวิธีการกราม-ชมิดต์ ตัว
ดําเนินการยูนิแทรีและตัวดําเนินการปรกติ
คณ 723 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
MA 723 Algebraic Semigroup
Theory
แนวความคิดมูลฐาน ความสัมพันธ์ของ
กรีน กึ่งกรุปผกผัน กึ่งกรุปการแปลง การ
แยก การขยาย การแทนกึ่งกรุปและบท
นําสู่กึ่งริง
คณ 724 ทฤษฎีริงและมอดูล 3(3-0-6) คณ 724 ทฤษฎีริงและมอดูล 3(2-2-5)
MA 724 Rings and Modules Theory MA 724 Rings and Module Theory

ปรับชื่อรายวิชา
ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
และคําอธิบาย
รายวิชา
ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติ97
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มอดูลและมอดูลย่อย สัณฐานของมอดูล
อันตรสัณฐานส่วนของผลบวกตรง ผลบวก
ตรงและผลคูณของมอดูล การก่อกําเนิดและ
การก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว เซมิซมิ เปิลมอดูล
ซอคเคิลและแรดิคอล เงื่อนไขลูกโซ่ ริงเซมิ
ซิมเปิล ริงโลคอลและริงแบบอาร์ทิน ภาวะ
อินเจคทีฟและภาวะโปรเจคทีฟ โปเจคทีฟ
มอดูลและตัวก่อกําเนิด อินเจคทีฟมอดูล
และตัวก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว ริงเซมิเปอร์เฟก
ริงเปอร์เฟก ริงซีเรียลและริงควอซี–โฟรเบนิ
อุส
คณ 725 ทฤษฎีริงไม่สลับที่
3(3-0-6)
MA 725 Noncommutative Ring
Theory
เนอเทอเรียนและอาร์ทิเนียนริง ทฤษฎีบท
โครงสร้างเวดเดอร์เบิร์น สําหรับแบบริงกึ่ง
เชิงเดียว ริงของผลหาร และริงที่อธิบาย
ลักษณะเฉพาะด้วยมอดูลบนริงนั้น
คณ 726 พีชคณิตเชิงฮอมอโลยี 3(3-0-6)
MA 726 Homological Algebra
มอดูลบนริง ผลคูณเทนเซอร์ และกรุปของ
สาทิสสัณฐาน แค็ททิกอริและฟังก์เตอร์
ฮอมอโลยีฟังก์เตอร์ โปรเจคทีฟและอินเจค
ทีฟมอดูล ฟังก์เตอร์อนุพัทธ์
คณ 727 ทฤษฎีแลตทิซ
3(3-0-6)
MA 727 Lattice Theory
สัจพจน์ของแลตทิซ ทฤษฎีโครงสร้างและ
การแทนที่ แลตทิซบริบูรณ์ การประยุกต์
ทางพีชคณิตและทางทอพอโลยีทั่วไป กรุป
อันดับแลตทิซ โมนอยด์อันดับแลตทิซ
--

98

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
ศึกษาค้นคว้า
มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของ
ด้วยตนเอง
มอดูล ผลบวกตรงและผลคูณของมอดูล
การก่อกําเนิดและการก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว และปรับ
คําอธิบาย
มอดูลกึ่งเชิงเดียว ซอคเคิลและแรดิคอล
รายวิชา
เงื่อนไขลูกโซ่ ริงกึ่งเชิงเดียว ริงโลคอลและ
ริงแบบอาร์ทิน โปเจคทีฟมอดูลและตัว
ก่อกําเนิด อินเจคทีฟมอดูลและตัว
ก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว ริงกึ่งสมบูรณ์ ริง
สมบูรณ์ ริงซีเรียลและริงควอซี–โฟรเบนิ
อุส
--

ตัดออก

--

ตัดออก

--

ตัดออก

รายวิชาใหม่
คณ 725 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
MA 725 Algebraic Number Theory
การเป็นจํานวนเต็มและจํานวนเต็มเชิง
พีชคณิต เทรช และนอร์ม ดิสคริมแิ นนต์
ฐานเชิงจํานวนเต็ม การแยกตัวประกอบ
ของสมาชิกและไอดีลในริงของจํานวนเต็ม
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คณ 731 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
MA 731 Differential Geometry
ส่วนโค้งในสามมิติ เรขาคณิตในสามมิติ
แคลคูลัสบนพืน้ ผิว เรขาคณิตของพื้นผิวใน
สามมิติ คุณสมบัติจากภายในของพื้นผิว

--

--

คณ 751 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง
3(3-0-6)
MA 751 Advanced Graph Theory
การฝังใน การให้สีกราฟ การจับคู่ การหา
ตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเนชัน
ของกราฟ ทฤษฎีกราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมซีย์
วิธีเชิงความน่าจะเป็นในทฤษฎีกราฟ
คณ 752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง
3(3-0-6)
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เชิงพีชคณิต กรุปไอดีลคลาส กรุปยูนิต
การแยกตัวประกอบของไอดีลใน
ภาคขยาย การแยกตัวประกอบของไอดีล
เฉพาะในภาคขยายกาลัว
คณ 731 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 3(2-2-5)
MA 731 Differential Geometry
ทฤษฎีของเส้นโค้งในระนาบและในปริภูมิ
สามมิติ ทฤษฎีเฉพาะที่จากภายนอก
พื้นผิว (มองพื้นผิวจากภายนอก) ทฤษฎี
เฉพาะที่จากภายในพื้นผิว (มองพื้นผิวจาก
ภายใน) จีออเดสิกส์ความโค้ง ทฤษฎีบท
เกาส์-บอนเนท์ และ ทฤษฎีวงกว้างของ
พื้นผิว
คณ 732 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต 3(2-2-5)
MA 732 Algebraic Geometry
วไรอิตีนามธรรม สเปกตรัมของริงที่มี
สมบัติสลับที่ เชฟชนิดโคฮีเรนต์และควอซี
โคฮีเรนต์ สคีม โคฮอมอโลยีของเชฟและส
คีม ทฤษฎีบทของรีมันน์-โรช
คณ 733 หัวข้อคัดพิเศษทางเรขาคณิตขั้น
สูง
3(2-2-5)
MA 733 Special Topics in Advanced
Geometry
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเรื่องทางเรขาคณิต
ขั้นสูงที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษใน
ปัจจุบัน เพื่อให้นําไปสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่
และสามารถนําไปใช้การวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
คณ 751 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 751 Advanced Graph Theory
การฝังในของกราฟ การให้สีกราฟ การ
จับคู่ การหาตัวประกอบ การแยกตัว
ประกอบ โดมิเนชันของกราฟ ทฤษฎี
กราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมซีย์ วิธีเชิงความ
น่าจะเป็นในทฤษฎีกราฟ
คณ 752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง
3(2-2-5)

หมายเหตุ

ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

รายวิชาใหม่

รายวิชาใหม่

ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับชั่วโมง
บรรยาย99
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MA 752 Advanced Combinatorics
อนุกรมรูปนัย ฟังก์ชันก่อกําเนิดและการ
ประยุกต์ สูตรการเพิ่มเข้า-ตัดออก การ
ผกผัน เซตอันดับบางส่วน ฟังก์ชันเมอบิอุส
การผกผันของเซตอันดับบางส่วน ทฤษฎี
ของโพลยา ทฤษฎีของแรมซีย์ การ
ออกแบบเชิงการจัด
--
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ปฏิบัติMA 752 Advanced Combinatorics
อนุกรมกําลังรูปนัย ฟังก์ชันก่อกําเนิดและ ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
การประยุกต์ หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก
และปรับ
การผกผัน เซตอันดับบางส่วน ฟังก์ชัน
คําอธิบาย
เมอบิอุส การผกผันของเซตอันดับ
รายวิชา
บางส่วน ทฤษฎีของโพลยา การออกแบบ
เชิงการจัด
คณ 753 หัวข้อคัดพิเศษทางคณิตศาสตร์ รายวิชาใหม่
ดิสครีตขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 753 Special Topics in Advanced
Discrete Mathematics
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเรื่องทาง
คณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูงที่เป็นหัวข้อที่
น่าสนใจเป็นพิเศษในปัจจุบัน เพื่อให้
นําไปสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถ
นําไปใช้ในการวิจัยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม
ปรับรหัสคณ
3(3-0-6) (ดู คณ 715 ทอพอโลยี)

คณ 761 ทอพอโลยี
761 ของ
MA 761 Topology
หลักสูตรเดิม
ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป ปริภูมิย่อย
เป็นคณ 715
สมานสัณฐาน ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร
การลู่เข้า การแยกกันได้ ความเชื่อมโยง
ปริภูมิกระชับ ปริภูมิเมตริก วิถีฮอโมโทมิก
ปรับรหัส คณ
(ดู คณ 713 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง) คณ 741 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-2-5) 713 ของ
หลักสูตรเดิม
MA 741 Advanced Numerical
เป็น คณ
Analysis
741
การประมาณค่าในช่วง การประมาณ
ปรับชั่วโมง
ฟังก์ชัน วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแก้ปัญหา บรรยายสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิง
ปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีการประมาณ

(ดู คณ 715 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง)
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ด้วยตนเอง
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา
ปรับรหัส คณ
คณ 742 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง
3(2-2-5) 715 ของ
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
เป็น คณ
MA 742 Advanced Partial
742
Differential Equations
ปรับชั่วโมง
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง
บรรยายสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองเชิงเส้น ปฏิบัติปัญหาเอกพันธ์และไม่เอกพันธ์ สมบัติของ ศึกษาค้นคว้า
ผลเฉลยสําหรับสมการเชิงวงรี สมการเชิง
ด้วยตนเอง
พาราโบลาและสมการเชิงไฮเพอร์โบลา
และปรับ
คําอธิบาย
การมีจริงของผลเฉลยสําหรับสมการเชิง
รายวิชา
อนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี ปัญหาดิริชเลต์และ
นอยมันน์ ฟังก์ชันของกรีน วิธีการแปลง
แบบอินทิกรัล เทคนิคการแปรผัน ทฤษฎี
เพอร์เทอร์เบชัน ปริภูมิโซโบโลฟ
ตัดออก
--

คณ 771 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ขั้น
สูง
3(3-0-6)
MA 771 Advanced Mathematical
Programming
การหาค่าเหมาะที่สุดตามแบบฉบับ การ
วิเคราะห์เชิงนูน เงื่อนไขการมีค่าเหมาะ
ที่สุดของคารูช-คุน-ทักเคอร์ เกณฑ์กําหนด
ของเงื่อนไขบังคับ ภาวะคู่กันและเงื่อนไข
การมีค่าเหมาะที่สุดของจุดอานม้า ฟังก์ชัน
บังคับและฟังก์ชันเขตแดน กําหนดการเชิง
กําลังสอง กําหนดการแยกส่วน
กําหนดการเศษส่วน และกําหนดการเชิง
เรขาคณิต
-คณ 772 หัวข้อคัดเฉพาะทางวิจัย
ดําเนินการ
3(3-0-6)
MA 772 Selected Topics in
Operation Research
กําหนดการพลวัต กําหนดการเชิงจํานวน
เต็ม ปัญหาข่ายงาน ปัญหาการขนส่ง
คณ 773 สถิตคิ ณิตศาสตร์ขนั้ สูง 3(3-0-6) -MA 773 Advanced Mathematical
Statistics
ทฤษฎีการตัดสินใจ ปัญหาการตัดสินใจ
ทั่วไป กระบวนการที่เหมาะที่สุด การ
ทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าแบบจุด

ตัดออก

ตัดออก
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ความไม่เอนเอียง ความเพียงพอ ความไม่
เปลี่ยน แปลง การประมาณค่าแบบช่วง
การทดสอบที่มีกําลังสูงสุดเอกรูป การ
ทดสอบเชิงเส้น หลักการมินแิ ม็กซ์ วิธีการ
นอนพาราเมตริกและวิธีการเชิงอนุบรรพ
คณ 774 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
MA 774 Advanced Mathematical
Modelling
ทฤษฎีบทการมีอยู่ ความเป็นไปได้อย่าง
เดียว และความต่อเนื่อง ผลเฉลย
โดยประมาณด้วยวิธีทําซ้ํา ระบบอิสระ
การวิเคราะห์เฟส-ระนาบ ผลเฉลยเป็น
คาบ จุดเอกฐาน วัฏจักรและลิมิตวัฏจักร
ทฤษฎีไบเฟอร์เคชัน ทฤษฎีเกี่ยวกับ
เสถียรภาพ ฟังก์ชันไลพูนอฟ การค้นคว้า
เชิงวิเคราะห์และเชิงเรขาคณิตของสมการ
อันดับสอง เช่น สมการของแวนเดอร์พูล
และ ของไลนาร์ด
คณ 775 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
MA 775 Optimization Techniques
การหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงือ่ นไขบังคับ
การค้นหาตามเส้น การค้นหาหลายมิติ วิธี
สําหรับการหาค่าเหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไข
บังคับ วิธีภาพฉายเกรเดียนต์ วิธีลดทอน
เกรเดียนต์
คณ 776 ความน่าจะเป็นและกระบวนการส
โตแคสติก
3(3-0-6)
MA 776 Probability and Stochastic
process
คุณสมบัติเบื้องต้นของตัวแบบความน่าจะ
เป็น ความเป็นอิสระ ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงของตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น
แบบเงื่อนไข กฎของจํานวนที่มีค่ามาก
ทฤษฎีบทขีดจํากัดกลาง แนวเดินเชิงสุ่ม
ลูกโซ่แบบมาร์คอฟและการเคลื่อนไหวแบบ
102
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คณ 743 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ข้นั สูง
3(2-2-5)
MA 743 Advanced Mathematical
Modeling
ทฤษฎีบทการมีอยู่และความเป็นไปได้
อย่างเดียว ความต่อเนื่องของผลเฉลย
ผลเฉลยโดยประมาณด้วยวิธีทําซ้ํา ระบบ
อิสระ การวิเคราะห์เฟส-ระนาบ ผล
เฉลยเป็นคาบ จุดเอกฐาน วัฏจักรและ
ลิมิตวัฏจักร ทฤษฎีไบเฟอร์เคชัน ทฤษฎี
เกี่ยวกับเสถียรภาพ ฟังก์ชันไลพูนอฟ
การค้นคว้าเชิงวิเคราะห์และเชิงเรขาคณิต
ของสมการอันดับสอง เช่น สมการของ
แวนเดอร์พูล และสมการของไลนาร์ด
คณ 744 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(2-2-5)
MA 744 Optimization Techniques

ปรับรหัส
ปรับชื่อรายวิชา
ภาษาอังกฤษ
ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
และปรับ
คําอธิบาย
รายวิชา

--

ตัดออก

ปรับรหัส
ปรับชั่วโมง
บรรยายปฏิบัติศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง
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ราวเนียน บทประยุกต์ของหัวข้อที่คิด
เฉพาะ
คณ 777 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6)
MA 777 Mathematical Finance
การหาการควบคุมที่เหมาะสม การ
โปรแกรมเชิงพลศาสตร์ สมการแฮมิลตันจา
โคบี ผลเฉลยความหนืด การควบคุมที่
เหมาะสมเฟ้นสุ่ม ช่วงเวลาแบบต่อเนื่อง
และเต็มหน่วย สมการแฮมิลตัน-จาโคบีเบลแมน การตรวจสอบการโต้แย้ง สมการ
เชิงอนุพันธ์เฟ้นสุ่มสูตรเฟย์มนั น์คัซ เวลา
หยุดนิ่ง ทฤษฏีบทกิลซานอฟ สมการพารา
โบลิก ผลเฉลยพื้นฐาน ปัญหาค่าขอบ
หลักการค่าสูงสุด บทประยุกต์เกี่ยวกับ
การเงินรวมทั้งการหากรอบเหมาะสมและ
การเลือกไพรซิงค์
--

คณ 791 การศึกษารายบุคคลทางวิชา
คณิตศาสตร์
3(0-6-3)
MA 791 Individual Studies in
Mathematics
นิสิตและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาเนื้อหา
คณิตศาสตร์ทจี่ ะศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความต้องการศึกษาเรียนรู้ของนิสิตและเพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานวิจัย

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

หมายเหตุ

คณ 745 คณิตศาสตร์การเงิน 3(2-2-5) ปรับรหัส
ปรับชั่วโมง
MA 745 Mathematical Finance
บรรยายรูปแบบของตลาดการเงิน มูลค่าของเงิน
ปฏิบตั ิตามเวลา ทฤษฎีพอร์ตฟอลิโอมาร์โควิซ
ศึกษาค้นคว้า
ทฤษฎีตลาดทุน เมเชอร์ความเสี่ยง การตั้ง ด้วยตนเอง
ราคาปลอดภัยแบบทวินาม สูตรของอิโต และปรับ
และการเคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยนเชิง
คําอธิบาย
รายวิชา
เรขาคณิต

คณ 746 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ รายวิชาใหม่
3(2-2-5)
หลักการหดตัวของบานาค หลักการเชิง
แปรผันของเอกเคอแลนด์ ทฤษฎีบทจุด
ตรึงของคาริสติ ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับ
การส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต
ทฤษฎีบทเออโกดิกไม่ฎเชิงเส้นของไบล์ลอน
ทฤษฎีบทจุดตรึงสําหรับการส่งต่อเนื่อง
การส่งแบบไม่ขยาย การส่งแบบหลายค่า
การประมาณค่าแบบทําซ้ําของจุดตรึง
และการประยุกต์ของทฤษฎีบทจุดตรึง
ตัดออก
--
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ปรับรายวิชาปริญญานิพนธ์
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หมายเหตุ
ปพอ 891 ปริญญานิพนธ์ระดับปริญญา ปรับรหัสและชื่อ
คณ 999 ปริญญานิพนธ์
36 หน่วยกิต รายวิชา
36 หน่วยกิต เอก
MA 999 Dissertation
GRD 891 Dissertation
วิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดองค์ความรู้เดิม
สําหรับหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
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ภาคผนวก ช ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รูปแบบของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์
ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. พนักงานบริษัทด้านการเงิน การธนาคาร
3. พนักงานบริษัทประกันภัย/ประกันชีวิต
4. พนักงานบริษัทหลักทรัพย์ บริษัทบริหารความเสี่ยง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์สิรินิลกุล
ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส
อ.ดร.อุทุมพร มาโต
อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ผศ.ดร.พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์สิรินิลกุล
ผศ.ดร.ศญาพัฒน์ สุขใส
อ.ดร.อุทุมพร มาโต
อ.ดร.นพดล วิชิตสงคราม
อ.ดร.นิสรา สิรสุนทร
ปรัชญา
การศึกษาคณิตศาสตร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงาม
ทางปัญญา
ความสําคัญ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัย
รากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิดเจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อัน
จะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบันการจัดการเรียนการ
สอนทางวิทยาศาสตร์ถกู กําหนดโดยกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขารายวิชา ดังนั้น
ภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 2.1
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
1.
2.
3.
4.

อาจารย์ระดับอุดมศึกษา
นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์
นักวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์
นักวิชาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ทงั้ ในและนอก
สถานศึกษา

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี
ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล
ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

รศ.ดร.วรานุช แขมมณี
ผศ.ดร.เรืองวรินท์ อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล
ผศ.ดร.ฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม

ส่งเสริมความเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์งานวิจยั
คณิตศาสตร์ในระดับสากล
การพัฒนาวิทยาศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยรากฐาน
ของทฤษฎีและหลักการทางความคิด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง อัน
จะนําไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์ที่มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ดังนัน้ ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมุง่
พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ ด้วย
การบูรณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการ
กลไกธรรมชาติของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้อง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ด้วยการบูร กันและเอื้อต่อการเข้าใจวิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์
ณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการของแต่ละ กันได้อย่างบูรณาการ
รายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอื้อต่อการเข้าใจ
วิทยาศาสตร์แขนงอื่นที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณาการ
ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์จําเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีที่
สอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา ซึง่ นําไปสู่การสร้างสรรค์
งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติใน
อนาคต ปัจจุบนั การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ได้ถกู กําหนดให้มีกรอบมาตรฐานในแต่
ละสาขาวิชา ดังนั้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดด้วยการบูรณาการหลักการ
ธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชาเข้ากับความคิดอย่างมี
ตรรกะ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความเป็นเลิศตาม
คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม
จริยธรรมและเป็นที่ต้องการแก่สังคม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในบริบท
ทางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ ตลอดจนเป็นผู้
ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและ
ยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ
2. มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 โดย
มีความรู้ด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทงั้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สามารถสังเคราะห์และวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องเพื่อ
พัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ทมี่ ีอยู่เดิมได้อย่างมี
นัยสําคัญ
3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์เพียงพอต่อการศึกษา ค้นคว้า วิจยั หรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่
4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้หลักการให้
เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถ
สืบค้นหรือนําเสนอโดยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทย

เพื่อผลิตดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถระดับสูง
และมีคุณลักษณะดังนี้
1. เป็ น ผู้ นํ า ทางด้ า นการวิ จั ย สร้ า งสรรค์
ทางคณิตศาสตร์ และสามารถนําผลการวิจัยมาใช้พัฒนา
ต่อยอดหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่
2. เป็นผู้นําทางวิชาการสาขาคณิตศาสตร์
ระดั บ สู ง เพื่ อ แก้ ปั ญ หาต่ า งๆ ที่ ต้ อ งใช้ ค วามรู้ ท าง
คณิตศาสตร์ระดับสูง
3. เป็นผู้ที่สามารถบูรณาการความรู้และ
หลักการทางคณิตศาสตร์กับประสบการณ์ด้านวิจัย เพื่อ
นําไปใช้ในการจัดการปัญหา/ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อ
สังคมและประชาคมได้โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
และปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หรือภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
5. ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต
มศว ทั้ง 9 ด้าน และสมรรถนะเฉพาะSCI

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
สามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หรือเทียบเท่า
2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ

แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
ระดับ 2560 2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1 45
45
45
45
45
ชั้นปีที่ 2 45
45
45
45
ชั้นปีที่ 3 45
45
45
ชั้นปีที่ 4 45
45
รวม
45
90
135 180 180
คาดว่า
สําเร็จ
45
45
การศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร
รายละเอียด
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 วิชาแกน
2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา
2.2 วิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า
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หน่วยกิต
30
93
26
20
6
67
11
35
21

ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และผ่าน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษสําหรับการเข้าเป็นนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และต้อง
เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์หรือ คณิต
ศาสตรศึกษา และสาขาอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์
จากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา
ระดับ
2561 2562 2563 2564
ชั้นปีที่ 1 5
5
5
5
ชั้นปีที่ 2 5
5
5
ชั้นปีที่ 3 5
5
รวม
5
คาดว่า
สําเร็จ
การศึกษา

2565
5
5
5

10

15

15

15

-

5

5

5

รายละเอียด
หน่วยกิต
1. หมวดวิชาบังคับ
6
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6
3. ปริญญานิพนธ์
36
รวม
ไม่น้อยกว่า
48
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
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รายวิชา
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
MA 141 Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์
หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
ระบบจํานวนจริง
คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
MA 211 Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต์ สมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์
อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เบื้องต้น
คณ 212 คณิตศาสตร์ 3
4(4-0-8)
MA 212 Mathematics III
บุรพวิชา: คณ 112
ปริภูมิยุคลิด ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและ
การหาปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์
ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
MA 213 Mathematical Analysis
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง
ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจํานวนจริง
คณ 281 ความน่าจะเป็นและสถิติ
4(4-0-8)
MA 281 Probability and Statistics
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การ
แจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่สําคัญ การ
ประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์ การ
ทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น
3(2-2-5)
MA 311 Introduction to Numerical Analysis
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของ
สมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การ
ประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากําลังสองน้อยที่สุด

หมวดวิชาบังคับ
คณ 791 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
2(1-2-3)
MA 791 Research in Advanced Mathematics
ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ แ ละศึ ก ษาถึ ง ประเด็ น และ
ปั ญ หาสํ า คั ญ ของการวิ จั ย ทางคณิ ต ศาสตร์ ขั้ น สู ง จาก
แหล่งข้อมูลและฐานข้อมูลทางคณิตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
คณ 792 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1(0-2-1)
MA 792 Seminar in Advanced Mathematics
สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
ในหั ว ข้ อ ที่ ส นใจ มี ก ารวิ เ คราะห์ อภิ ป รายและนํ า เสนอ
งานวิจัยโดยใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม
คณ 793 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ 1(0-2-1)
MA 793 Current Research Topics in Mathematics
วิเคราะห์ ประเมินและคัดกรองหัวข้อวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับปริญญา
นิพนธ์
คณ 794 ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2(1-2-3)
MA 794 Research Methodology in Advanced
Mathematics
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในการทํางานวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง กําหนดปัญหาสําคัญและวิเคราะห์
ประเด็นของหัวข้อวิจัยทางคณิตศาสตร์ วิธีดําเนินการวิจัย
การเขียนรายงานการวิจัยโดยใช้โปรแกรมเรียงพิมพ์ LaTex
ทางคณิตศาสตร์ และการประเมินงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
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อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์
คณ 312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 312 Introduction to Complex Analysis
สมบัติของจํานวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์
ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบท
ส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป
คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
MA 322 Abstract Algebra I
กรุปทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป กรุปการเรียง
สับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริงฟีลด์
และการประยุกต์
คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
MA 323 Linear Algebra I
ระบบสมการเชิงเส้น การดําเนินการขั้นมูลฐาน
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง
เส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิ
ลักษณะเฉพาะ
คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1
2(0-4-2)
MA 391 Mathematical Seminar I
การอภิปรายเกี่ยวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์
จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือจากบทความทางคณิตศาสตร์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1
1(0-2-1)
MA 490 Mathematical Project I
การสืบค้นสารสนเทศ การวางแผนและการ
ออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย
คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์2
1(0-2-1)
MA 491 Mathematics Seminar II
การนําเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิด
ทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือบทความวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2
2(0-6-0)
MA 493 Mathematics Project II
การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์และประมวล
ความรู้ การดําเนินการวิจัย การจัดทํารายงานวิจัย การ
นําเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ตาม
หลักการเขียนทางวิชาการ
วิชาเฉพาะด้านเลือก
หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์
กลุ่มที่ 1 กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
คณ 222 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6) คณ 711 การวิเคราะห์เชิงจริง
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MA 222 Theory of Numbers
บุรพวิชา : คณ 141
สมบัติเบื้องต้นของจํานวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชัน
ในทฤษฎีจํานวน รากปฐมฐาน กฏภาวะส่วนตกค้างกําลัง
สอง เศษส่วนต่อเนื่อง
คณ 314 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
MA 314 Advanced Calculus
บุรพวิชา :คณ 213
อนุกรมและลําดับของฟังก์ชันการลู่เข้าเชิงเอก
รูปสูตรของเทย์เลอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์เชิงตัวเลข
อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตาอินทิกรัลแบบรีมันน์
สตีลต์เจสค่าสุดขีดของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัวตัวคูณ
ของลากรองจ์
คณ 324 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6)
MA 324 Introduction to Algebraic Number
Theory
บุรพวิชา :คณ 222
ริงของพหุนาม จํานวนพีชคณิต ฟีลด์กําลังสอง
การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล
คณ 325 ทฤษฎีจํานวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น 3(3-0-6)
MA 325 Introduction to Analytic Number Theory
บุรพวิชา :คณ 222
ทฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิต ฟังก์ชันเลขคณิต
การประมาณค่าตรรกยะ จํานวนอตรรกยะ ค่าประมาณ
จํานวนเฉพาะมูลฐาน
คณ 331 สํารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
MA 331 Survey of Geometry
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้น
แนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของเชวา
อัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิตการ
แปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุดเบื้องต้น
ของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมี
ศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบ
สัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่องของ
หนังสือ"เอลิเมนต์"ของยุคลิดเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
สัจพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
คณ 342 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
MA 342 Set Theory
บุรพวิชา : คณ 141
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MA 711

Real Analysis
ระบบจํ า นวนจริ ง ปริ ภู มิ เ มตริ ก ลํ า ดั บ และ
อนุ ก รมของจํ า นวนจริ ง ความต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์
ปริพันธ์แบบรีมันน์ การลู่เข้าเอกรูป ทฤษฎีบทอาร์เซละ-อัส
โคลี ทฤษฎีบทสโตน-ไวเออร์ชตราสส์
คณ 712 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(2-2-5)
MA 712 Functional Analysis
ปริ ภู มิ เ ชิ ง เส้ น นอร์ ม ปริ ภู มิ บ านาค การ
ดํา เนินการเชิงเส้น ปริภูมิผ ลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต
ทฤษฎี บ ทรี ส ซ์ ทฤษฎี บ ทแบร์ ทฤษฎี บ ทฮาห์ น -บานาค
ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่ง
เปิด ทฤษฎีบทกราฟปิด
คณ 713 ทฤษฎีเมเชอร์
3(2-2-5)
MA 713 Measure Theory
เมเชอร์ และปริพันธ์เลอเบก ปริภูมิ ชนิดของ
การลู่เข้าและทฤษฎีบทการลู่เข้า ทฤษฎีบทอนุพันธ์เลอเบก
เมเชอร์ผลคูณและทฤษฎีบทของฟูบินี
คณ 714 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 714 Advanced Probability Theory
ปริ ภู มิ ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม การลู่ เ ข้ า
อย่ า งอ่ อ นและอย่ า งเข้ ม ฟั ง ก์ ชั น การแจกแจง ฟั ง ก์ ชั น
ก่ อ กํ า เนิ ด โมเมนต์ ฟั ง ก์ ชั น ลั ก ษณะเฉพาะ กฎเกี่ ย วกั บ
จํานวนขนาดใหญ่ ทฤษฎีบทขีดจํากัดกลาง การเดินอย่างสุ่ม
ลูกโซ่มาร์โคฟ และทฤษฎีบทมาร์ติงเกล
คณ 715 ทอพอโลยี
3(2-2-5)
MA 715 Topology
ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเมตริก ปริภูมิผลคูณ
ปริภูมิผ ลหาร การลู่เข้าของข่ายลําดับ สัจ พจน์การนับได้
สัจพจน์การแยก ความเชื่อมโยง ความกระชับ
กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิชาพีชคณิต
คณ 721 พีชคณิตแนวใหม่
3(2-2-5)
MA 721 Modern Algebra
กรุป กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร ทฤษฎีบท
ของเคย์เลย์และของซิโลว์ ริง ไอดีลและริงผลหาร ริงพหุ
นาม ฟีลด์ ฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีกาลัว
คณ 722
MA 722

พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Linear Algebra
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เรขาคณิตเชิง
เส้น พีชคณิตเชิงหลายเส้น รูปแบบกําลังสอง ปริภูมิคู่กัน
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พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์สัจพจน์
ของการเลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ว อุปนัยเชิงอนันต์
จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับที่
คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1
3(3-0-6)
MA 351 Graph Theory I
ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง
กราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟออยเลอร์เรียน
กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและบทประยุกต์ของ
ทฤษฎีกราฟ
คณ 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
MA 352 Combinatorics
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การเรียง
สับเปลี่ยนและการจัดหมู่ก่อกําเนิด สัมประสิทธิ์ทวินาม
หลักการเพิ่มเข้าและตัดออก การนับของลําดับ การจับคู่
ของกราฟสองส่วน การออกแบบเชิงการจัด
คณ 411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 411 Introduction to Real Analysis
บุรพวิชา : คณ 213
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
ทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต่ําสุด
ปริพันธ์หลายชั้น
คณ 416 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
MA 416 Vector Analysis
บุรพวิชา : คณ 112
การดําเนินการเบื้องต้นของเวกเตอร์ การหา
อนุพันธ์ย่อย การหาปริพันธ์ การประยุกต์ของเวกเตอร์ใน
วิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร์
คณ 423 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
MA 423 Abstract Algebra II
บุรพวิชา : คณ 322
ริงและฟีลด์ ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ภาวะหาร
ลงตัวในอินทิกรัลโดเมน ริงพหุนาม ฟีลด์จํากัด
คณ 424 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6)
MA 424 Linear Algebra II
บุรพวิชา : คณ 323
การปฏิบัติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิง
เส้น พีชคณิตเชิงเส้นคู่ พีชคณิตเชิงหลายเส้น ปริภูมิ
ผลหาร ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน
คณ 432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
3(3-0-6)
MA 432 Non-Euclidean Geometry

ค่ า ลั ก ษณะเฉพาะและเวกเตอร์ ลั ก ษณะเฉพาะ พหุ น าม
ลดทอนไม่ได้และพหุนามเล็กสุด รูปแบบบัญญัติจอร์แดน
ปริภูมิผลคูณภายในขั้นตอนวีการตั้งฉาก และขั้นตอนวิธีการ
กราม-ชมิดต์ ตัวดําเนินการยูนิแทรีและตัวดําเนินการปรกติ
คณ 723 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
MA 723 Algebraic Semigroup Theory
แนวความคิดมูลฐาน ความสัมพันธ์ของกรีน กึ่ง
กรุปผกผัน กึ่งกรุปการแปลง การแยก การขยาย การแทน
กึ่งกรุปและบทนําสู่กึ่งริง
คณ 724 ทฤษฎีริงและมอดูล
3(2-2-5)
MA 724 Ring and Module Theory
มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของมอดูล
ผลบวกตรงและผลคูณของมอดูล การก่อกําเนิดและการ
ก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว มอดูลกึ่งเชิงเดียว ซอคเคิลและแรดิคอล
เงื่อนไขลูกโซ่ ริงกึ่งเชิงเดียว ริงโลคอลและริงแบบอาร์ทิน โป
เจคที ฟ มอดู ล และตั ว ก่ อ กํ า เนิ ด อิ น เจคที ฟ มอดู ล และตั ว
ก่อกําเนิดร่วมเกี่ยว ริงกึ่งสมบูรณ์ ริงสมบูรณ์ ริงซีเรียลและ
ริงควอซี–โฟรเบนิอุส
คณ 725 ทฤษฎีจํานวนเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
MA 725 Algebraic Number Theory
การเป็นจํานวนเต็มและจํานวนเต็มเชิงพีชคณิต
เทรช และนอร์ม ดิส คริ มิแ นนต์ ฐานเชิง จํานวนเต็ม การ
แยกตัวประกอบของสมาชิกและไอดีลในริงของจํานวนเต็ม
เชิงพีชคณิต กรุปไอดีลคลาส กรุปยูนิต การแยกตัวประกอบ
ของไอดีลในภาคขยาย การแยกตัวประกอบของไอดีลเฉพาะ
ในภาคขยายกาลัว
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กลุ่มที่ 3 กลุ่มวิชาเรขาคณิต
คณ 731 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
3(2-2-5)
MA 731 Differential Geometry
ทฤษฎีของเส้นโค้งในระนาบและในปริภูมิสาม
มิ ติ ทฤษฎี เ ฉพาะที่ จ ากภายนอกพื้ น ผิ ว (มองพื้ น ผิ ว จาก
ภายนอก) ทฤษฎีเฉพาะที่จากภายในพื้นผิว (มองพื้นผิวจาก
ภายใน) จีออเดสิก ส์ค วามโค้ง ทฤษฎีบ ทเกาส์-บอนเนท์
และ ทฤษฎีวงกว้างของพื้นผิว
คณ 732 เรขาคณิตเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
MA 732 Algebraic Geometry
วไรอิ ตี น ามธรรม สเปกตรั ม ของริ ง ที่ มี ส มบั ติ
สลั บ ที่ เชฟชนิ ด โคฮี เ รนต์ แ ละควอซี โ คฮี เ รนต์ สคี ม โคฮ
อมอโลยีของเชฟและสคีม ทฤษฎีบทของรีมันน์-โรช
คณ 733 หัวข้อคัดพิเศษทางเรขาคณิตขั้นสูง 3(2-2-5)
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บุรพวิชา : คณ 331
การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิต
บนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ เรขาคณิตบน
ระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกันของ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด
คณ 433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
3(3-0-6)
MA 433 Projective Geometry
มโนมติเบื้องต้นของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย
ภาพฉายแบบมีศูนย์กลาง หลักการทวิภาวะ ภาวะมีแกน
ร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ์ฮาร์
มอนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทของปาสกาลและบริอองชอง
ขั้วและเส้นเชิงขั้ว พื้นผิวกําลังสอง อินโวลูชัน
คณ 443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6)
MA 443 Introduction to Mathematical Logic
บุรพวิชา : คณ 141
วากยสัมพันธ์และความหมายของตรรกศาสตร์
อันดับที่หนึ่ง ทฤษฎีบทความบริบูรณ์ ทฤษฎีบทความ
กระชับ สัจพจน์การเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิง
อนันนต์ เลขคณิตของจํานวนเชิงอันดับที่และจํานวนเชิงการ
นับ
คณ 444 ประวัติคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
MA 444 History of Mathematics
ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้น
จนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัสและเรื่องที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
คณ 451 ทฤษฎีกราฟ 2
3(3-0-6)
MA 451 Graph Theory II
บุรพวิชา : คณ 351
ไดกราฟ ไดกราฟเข้ม ทัวร์นาเมนต์ การจับคู่
การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง การให้สีกราฟ
ข้อปัญหาสี่สี การให้สีจุด การให้สีเส้น จํานวนแรมซีย์
ระยะทาง จุดศูนย์กลางของกราฟ จํานวนโดมิเนชัน
คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 461 Introduction to Topology
บุรพวิชา : คณ 213
ปริภูมิอิงระยะทางปริภูมิเชิงทอพอโลยี ลําดับ
และการลู่เข้า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การกระชับ การ
เชื่อมโยง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
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MA 733

Special Topics in Advanced Geometry
ศึกษาและวิเคราะห์ถึงเรื่องทางเรขาคณิตขั้นสูง
ที่เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นพิเศษในปัจจุบัน เพื่อให้นําไปสู่
ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถนําไปใช้การวิจัยได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
กลุ่มที่ 4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
คณ 741 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 741 Advanced Numerical Analysis
การประมาณค่าในช่วง การประมาณฟังก์ชัน
วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
และสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีการประมาณ
คณ 742 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 742 Advanced Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับที่หนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับที่สองเชิงเส้น ปัญหาเอกพันธ์และไม่เอก
พันธ์ สมบัติของผลเฉลยสําหรับสมการเชิงวงรี สมการเชิง
พาราโบลาและสมการเชิงไฮเพอร์โบลา การมีจริงของผล
เฉลยสําหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี ปัญหาดิริชเลต์
และนอยมันน์ ฟังก์ชันของกรีน วิธีการแปลงแบบอินทิกรัล
เทคนิคการแปรผัน ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน ปริภูมิโซโบโลฟ
คณ 743 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 743 Advanced Mathematical Modeling
ทฤษฎี บ ทการมี อ ยู่ แ ละความเป็ น ไปได้ อ ย่ า ง
เดียว ความต่อเนื่องของผลเฉลย ผลเฉลยโดยประมาณด้วย
วิธีทําซ้ํา ระบบอิสระ การวิเคราะห์เฟส-ระนาบ ผลเฉลย
เป็นคาบ จุดเอกฐาน วัฏจักรและลิมิตวัฏจักร ทฤษฎีไบ
เฟอร์เคชัน ทฤษฎีเกี่ยวกับเสถียรภาพ ฟังก์ชันไลพูนอฟ
การค้นคว้าเชิงวิเคราะห์และเชิงเรขาคณิตของสมการอันดับ
สอง เช่น สมการของแวนเดอร์พูล และสมการของไลนาร์ด
คณ 744 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(2-2-5)
MA 744 Optimization Techniques
การหาค่าเหมาะที่สุดที่ไม่มีเงื่อนไขบังคับ การ
ค้ น หาตามเส้ น การค้ น หาหลายมิ ติ วิ ธี สํ า หรั บ การหาค่ า
เหมาะที่สุดที่มีเงื่อนไขบังคับ วิธีภาพฉายเกรเดียนต์ วิธี
ลดทอนเกรเดียนต์
คณ 745 คณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
MA 745 Mathematical Finance
รูปแบบของตลาดการเงิน มูลค่าของเงิน ตาม
เวลา ทฤษฎีพอร์ตฟอลิโอมาร์โควิซ ทฤษฎีตลาดทุน เมเชอร์

3(3-0-6)
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MA 418 Partial Differential Equations
บุรพวิชา : คณ 211
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง สมการเชิง
เส้นเอกพันธุ์ และสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์
ปัญหาค่าลักษณะเฉพาะ การแก้สมการคลื่น สมการความ
ร้อน สมการลาปลาซและปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีบทสตูร์ม
ลียูวีล
คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
MA 419 Fourier Series and Applications
บุรพวิชา : คณ 112
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบส
เซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบ
ในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์
คณ 480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
MA 480 Introduction to Mathematical Modeling
บุรพวิชา : คณ 211
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงใน
รูปของสมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างตัวแบบ การหาผล
เฉลย และการอธิบายผลเฉลย
คณ 482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6)
MA 482 Introduction to Finite Element Method
บุรพวิชา : คณ 311
พีชคณิตเมทริกซ์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิ
เมนต์โดยวิธีตรง ฟังก์ชันประมาณภายในเอลิเมนต์และ
ปริพันธ์ของเอลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข
คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น 3(3-0-6)
MA 483 Elementary Mathematics of Fluid
Mechanics
บุรพวิชา : คณ 211
ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการ
การเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืด สมการการ
เคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการไหล
แบบคงที่ จุดนิ่ง ศักยภาพความเร็วของของไหล
แหล่งกําเนิดและแหล่งรองรับของไหล ทฤษฎีการแบ่งชั้น
ขอบเขตของของไหล
คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น 3(3-0-6)
MA 484 Elementary Mathematics of
Thermodynamics
บุรพวิชา: คณ 211

ความเสี่ยง การตั้งราคาปลอดภัยแบบทวินาม สูตรของอิโต
และการเคลื่อนที่แบบบราวเนี่ยนเชิงเรขาคณิต
คณ 746 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
3(2-2-5)
MA 746 Fixed Point Theory and Applications
หลักการหดตัวของบานาค หลักการเชิงแปรผัน
ของเอกเคอแลนด์ ทฤษฎีบทจุดตรึงของคาริสติ ทฤษฎีบท
จุดตรึงสําหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎี
บทเออโกดิ ก ไม่ฎเชิ ง เส้ น ของไบล์ ล อน ทฤษฎี บ ทจุ ด ตรึ ง
สํ า หรั บ การส่ ง ต่ อ เนื่ อ ง การส่ ง แบบไม่ ข ยาย การส่ ง แบบ
หลายค่า การประมาณค่าแบบทําซ้ําของจุดตรึง และการ
ประยุกต์ของทฤษฎีบทจุดตรึง
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กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต
คณ 751 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 751 Advanced Graph Theory
การฝั ง ในของกราฟ การให้สีก ราฟ การจับ คู่
การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเนชันของกราฟ
ทฤษฎีกราฟสุดขีด ทฤษฎีแรมซีย์ วิธีเชิงความน่าจะเป็นใน
ทฤษฎีกราฟ
คณ 752 คณิตศาสตร์เชิงการจัดขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 752 Advanced Combinatorics
อนุกรมกําลังรูปนัย ฟังก์ชันก่อกําเนิดและการ
ประยุกต์ หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก การผกผัน เซตอันดับ
บางส่ ว น ฟั ง ก์ ชั น เมอบิ อุ ส การผกผั น ของเซตอั น ดั บ
บางส่วน ทฤษฎีของโพลยา การออกแบบเชิงการจัด
คณ 753 หัวข้อคัดพิเศษทางคณิตศาสตร์ดิสครีตขั้นสูง
3(2-2-5)
MA 753 Special Topics in Advanced Discrete
Mathematics
ศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ถึ ง เรื่ อ งทางคณิ ต ศาสตร์
ดิ ส ครี ต ขั้ น สู ง ที่ เ ป็ น หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจเป็ น พิ เ ศษในปั จ จุบัน
เพื่อให้นําไปสู่ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ และสามารถนําไปใช้ใน
การวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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เอนโทรปี อุณหภูมิ และระบบสัจพจน์ การ
แปลงของตัวแปรอุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ของแม็
กเวล เสถียรภาพในตัวเอง การเปลี่ยนสถานะในเฟสหนึ่ง
และสอง ระบบที่ผันกลับไม่ได้แบบผันผวน การไหลแบบ
บักส์
คณ 485 การหาค่าเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
MA 485 Optimization
บุรพวิชา : คณ 323
การโปรแกรมเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์
ค่าเหมาะที่สุดไม่ถูกจํากัด วิธีการค้นหาปัญหาที่ถูกจํากัด
ความเท่ากันและความไม่เท่ากัน
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา
คณ 301 คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น
2(1-2-3)
MA 301 Mathematics for Middle School
Teachers
มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ขอบเขตและแนวโน้มสําหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
คณ 302 คณิตศาสตร์สําหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย
2(1-2-3)
MA 302 Mathematics for High School Teachers
มโนมติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอบเขตและแนวโน้มสําหรับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน
คณ 382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สําหรับครู 2(1-23)
MA 382 Mathematical Problem Solving for
Teachers
ศึกษาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา ประเภทของ
ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและ
การประเมินการแก้ปัญหา ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและแนวทางจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาในโรงเรียน
กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพทางคณิตศาสตร์
คณ 471 ฝึกงาน
1(0-8-0)
MA 471 Internship
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กําหนดให้ฝึกงานอย่างน้อย 120 ชั่วโมง โดยมี
ผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่นิสิตฝึกงาน
และประเมินผลเป็น S หรือ U โดยภาควิชาคณิตศาสตร์
คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
MA 486 Special Topic in Mathematics
การศึกษาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์
ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/
กลยุทธ์การสอน และการ
สมรรถนะของหลักสูตร
ประเมินผล
1. มีทักษะสื่อสาร
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ข้อที่ 4.2 มีภาวะผู้นํา โดย
สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.2 มีทักษะในการสื่อสาร
ภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้
อย่างเหมาะสม
2. มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
รับใช้สังคม
ข้อที่ 1.5 มีจิตสาธารณะ
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ข้อที่ 4.1มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคมองค์กร สิ่งแวดล้อม

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต /
สมรรถนะของหลักสูตร
1. มีทักษะสื่อสาร

กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล
ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ข้อที่ 4.2 มีภาวะผู้นํา รับผิดชอบ
ในการดําเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกับผู้อื่นได้
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อที่ 5.2 นําเสนอผลงานวิจัยโดย
ใช้สื่ออย่างเหมาะสม

2. มีสมรรถนะของหลักสูตร
2.1 มีความรู้ความเข้าใจในสาระ
หลักของคณิตศาสตร์
สามารถประยุกต์ใช้
หลักการ ทฤษฎีที่สําคัญใน
ด้านวิชาการ และงานวิจัย
ขั้นสูง
2.2 เป็นผู้นําการวิจัยสร้างสรรค์
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
สู่ระดับนานาชาติ

ด้านความรู้
ข้อที่ 2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
ทฤษฎี และข้อมูลเฉพาะทาง
ทฤษฎีที่เป็นแก่นในสาขา
คณิตศาสตร์
ข้อที่ 2.2 มีความรู้และความ
เข้าใจถึงผลกระทบของงานวิจัย
ต่อการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ
ด้านทักษะทางปัญญา
ข้อที่ 3.1 สามารถวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญทาง
คณิตศาสตร์
ข้อที่ 3.2 ประเมินผลงานวิชาการ
และงานวิจัยได้

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ผลการเรียนรู้
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กลยุทธ์การสอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การ
สอน

วิธีการวัดและ
ประเมินผล
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1.1 มีความซื่อสัตย์
สุจริต
1.2 มีระเบียบวินัย
1.3 มีจิตสํานึกและ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ
1.4 เคารพสิทธิและ
ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
1.5 มีจิตสาธารณะ
1.6 ตระหนักใน
คุณค่าของศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้พื้นฐาน
ศึกษาทั่วไป
2.2 มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะ
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
2.3 มีความรู้พื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ที่
จะนํามาอธิบาย
หลักการและทฤษฏี
ในศาสตร์เฉพาะ
2.4 มีความรู้ใน
หลักการและทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์
และ/หรือ
วิทยาศาสตร์
2.5 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พัฒนา
ความรู้ใหม่
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร์
ประยุกต์
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1. สอดแทรกเนื้อหา
ในมิติ
ทางคุณธรรม
จริยธรรม
2. ปลูกฝังความมี
ระเบียบวินัย และ
ความซื่อสัตย์ในชั้น
เรียน
3. จัดกิจกรรม /
ส่งเสริมให้
เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม

1. ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้น
เรียน การตรงต่อ
เวลา การแต่งกาย
การปฏิบัติตาม
ระเบียบและ
ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย
2. สังเกตและ
ประเมินพฤติกรรม
การมีปฏิสัมพันธ์
และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียน
การสอน
3. ประเมินจาก
ผลงานที่นิสิตได้รับ
มอบหมาย ความ
รับผิดชอบในหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย

1.1 ยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรมและสามารถ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
1.2 มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ และเคารพ
สิทธิ ความคิดเห็นของ
ผู้อื่น

1.1 สอดแทรก
เรื่องคุณธรรม
จริยธรรม และ
ตระหนักถึง
จรรยาบรรณ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพใน
แต่ละรายวิชา
1.2 จัด
กิจกรรมเพื่อ
ส่งเสริมและ
พัฒนาด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

1.1 ประเมินจาก
พฤติกรรมในชั้น
เรียนและงานที่
มอบ หมาย ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
และการประเมิน
ตนเองของนิสิต
1.2 มีการเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริม
และพัฒนาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ

1. ดําเนินการเรียน
การสอน โดยการ
เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญโดยแนะนํา
วิธีการเรียนรู้และ
การสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง
2. จัดกิจกรรมและ
ดําเนินการเรียนการ
สอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึก
ปฏิบัติ การสัมมนา
การทําแบบฝึกหัด
การเรียนรู้จากกรณี
ปัญหา การเรียนรู้
เป็นรายบุคคล

ประเมินจาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการ
ปฏิบัติงานของนิสิต
ในด้านต่างๆ คือ
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลาง
ภาคการศึกษาและ
ปลายภาคการศึกษา
3. การจัดทํา
รายงาน/แผนงาน/
โครงการ
4. การนําเสนอ
ผลงานใน
หลากหลายรูปแบบ
5. โครงงาน การฝึก
ปฏิบัติ และการ
ฝึกงาน

2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ใน
หลักการ ทฤษฎี และ
ข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎีที่
เป็นแก่นในสาขา
คณิตศาสตร์
2.2 มีความรู้และความ
เข้าใจถึงผลกระทบของ
งานวิจัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ

2.1 จัดการ
เรียนการสอน
หลายรู้แบบ
เช่น การ
บรรยาย
อภิปราย การ
ฝึกปฏิบัติ
2.2 ศึกษา
ค้นคว้าหา
ความรู้ด้วยตน
เอง จากแหล่ง
ต่างๆ เช่น
หนังสือ
บทความ
งานวิจัย
2.3 เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ
หรือผู้ทรง
คุณวุฒิทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ มา
บรรยายและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ใน
สาขาวิชา
ศึกษาดูงาน/
การเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

2.1 ประเมินผลการ
เรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา เช่น การ
สอบข้อเขียน การทํา
แบบฝึกหัด การทํา
รายงานการนําเสนอ
ผลงานด้วยวาจาและ
การประเมินตนเอง
ของนิสิต
2.2 ประเมินผลการ
นําเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการ
ต่างๆ
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/ประชุม
วิชาการ ใน
สาขาวิชาและ
สาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง

3. ด้านทักษะทางปัญญา
จัดกระบวนการ
3.1 สามารถคิด
วิเคราะห์อย่างเป็น เรียนรู้ให้นิสิตศึกษา
และแสวงหาความรู้
ระบบ และมีเหตุมี
เพื่อให้นิสิตได้ฝึก
ผล ตามหลักการ
ทักษะการวิเคราะห์
วิชาการทาง
ทักษะการคิด ทักษะ
คณิตศาสตร์และ
การแก้ปัญหา ทักษะ
วิทยาศาสตร์
การสืบค้น และการ
3.2 นําความรู้ทาง
เรียนรู้เชิง
คณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ไป
ประสบการณ์ จาก
ประยุกต์กับ
สภาพปัญหาหรือ
สถานการณ์ต่าง ๆ
สถานการณ์จริงทั้งที่
ได้อย่างถูกต้องและ เป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม เช่น
เหมาะสม
3.3 มีความใฝ่รู้
1. การนําเสนอ
อภิปราย
สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์
แลกเปลี่ยนความ
ความรู้จาก
คิดเห็นในชั้นเรียน
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ 2. การทํา
หลากหลายได้อย่าง กรณีศึกษา
ถูกต้องและ
3. การฝึกปฏิบัติ
สร้างสรรค์ โดยใช้
4. การจัดทํา
ความรู้ทาง
โครงงาน
ภาคทฤษฎีและระ
5.การศึกษาค้นคว้า
สบการณ์ทาง
ด้วยตนเอง
ภาคปฏิบัติ โดย
คํานึงถึงผลกระทบที่
เกี่ยวข้อง
3.4 สามารถ
ประยุกต์ความรู้ให้
เกิดประโยชน์
3.5 สามารถประเมิน
วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ความรู้
เป็นฐาน
3.6 เป็นผู้มีความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์
นวัตกรรม
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สังเกตและประเมิน
พฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดย
ประเมินผลจาก
1. งานที่ได้รับ
มอบหมาย
2. ประเมินผลจาก
การสอบทั้งใน
ภาคทฤษฎีและ/หรือ
ภาคปฏิบัติ
3. นิสิตประเมิน
ตนเอง

3.1 สามารถวิเคราะห์
ประเด็นและปัญหาสําคัญ
ทางคณิตศาสตร์
3.2 ประเมินผลงาน
วิชาการ และงานวิจัยได้
3.3 พัฒนาความรู้หรือ
แนวความ คิดใหม่ โดย
บูรณาการกับองค์ความรู้
เดิมเพื่อสร้างสรรค์
งานวิจัยได้

3.1 จัดการ
เรียนการสอน
โดยฝึกให้มี
ทักษะการคิด
และทักษะการ
วิเคราะห์ด้วย
กรณีศึกษา
3.2 จัดให้มี
การศึกษา
ค้นคว้าและ
แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
3.3 จัดให้มีการ
อภิปราย
งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
3.4 เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ
หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางวิชาการ
และวิชาชีพ มา
บรรยาย ให้
นิสิตเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา/
ประชุมวิชาการ
ในสาขาวิชา
และสาขาที่
เกี่ยวข้อง

3.1 ประเมินผลการ
เรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา เช่น การ
สอบข้อเขียน การทํา
แบบฝึกหัด การทํา
รายงาน การ
นําเสนอผลงานด้วย
วาจาและการ
ประเมินตนเองของ
นิสิต
3.2 ประเมินผลงาน
จากการ
ทําการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง
การทําวิจัย ปริญญา
นิพนธ์
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4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีความ
1. จัดกิจกรรมการ 1. ประเมินจาก
รับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้ในชั้นเรียนที่ พฤติกรรมที่แสดง
สังคมองค์กร
เน้นการทํางานเป็น
ถึงความสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อม
กลุ่มและงานที่ต้องมี
4.2 มีภาวะผู้นํา
ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง ระหว่างบุคคล
และความ
โดยสามารถทํางาน บุคคล
ร่วมกับผู้อื่นในฐานะ 2. จัดให้มีการเรียนรู้ รับผิดชอบ ใน
ผู้นําและสมาชิกที่ดี ภาคปฏิบัติท้งั ใน
การทํากิจกรรม
4.3 สามารถปรับตัว และนอกชั้นเรียน
กลุ่ม
เข้ากับสถานการณ์
เพื่อเสริมสร้าง
2. ประเมินจาก
และวัฒนธรรมของ ประสบการณ์จริง
การมีส่วนร่วม
องค์กร รวมทั้ง
แสดงความ
พัฒนาตนเองและ
คิดเห็นในชั้น
พัฒนางานได้
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4.1 สามารถแสดง
ความเห็นทางวิชาการและ
วิชาชีพ
4.2 มีภาวะผู้นํา
รับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเองและ
ร่วมมือกับผู้อื่นได้

4.1 จัดการเรียน
การสอน โดย
เน้นการทํางาน
กลุ่ม ให้
ผู้เรียนได้ศึกษา
ค้นคว้า วิเคราะห์
สังเคราะห์ และ
นําเสนอเป็น
รายงานโดยการ
อภิปรายกันใน
ชั้นเรียน
4.2 จัดกิจกรรม
ใน/นอกชั้นเรียน
ตามความสนใจ
เพื่อเป็นการฝึก
ปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบของ
ผู้เรียน

4.1 ประเมินผลการ
เรียนรู้จากรายงาน
และสังเกต
พฤติกรรมการ
ทํางานเป็นกลุ่ม และ
การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม และการ
ประเมินตนเองของ
นิสิต
4.2 ประเมินจากการ
มีส่วนร่วมในการ
วิพากษ์วิจารณ์เชิง
วิชาการใน/นอกชั้น
เรียน

5.1 มีทักษะการวิเคราะห์
และคัดกรองข้อมูลทาง
คณิตศาสตร์เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและวิจัย
โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม
5.2 นําเสนอผลงานวิจัย
โดยใช้สื่ออย่างเหมาะสม

5.1 ให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วย
ตนเอง โดย
อาจารย์เสนอ
แหล่งข้อมูล
ค้นคว้าแต่ละ
รายวิชาผ่าน
Links ซึ่งดูได้
จากรายงาน/
ผลงานจาก
ปริญญานิพนธ์
5.2 ใช้
โปรแกรม
สําเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อสนับสนุน
งานวิจัย

5.1 ประเมินผลจาก
การศึกษา ค้นคว้า
และการวิเคราะห์
ข้อมูลและการ
ประเมินตนเองของ
นิสิต
5.2 ประเมินจากการ
ทํารายงาน หรือการ
นําเสนอผลงานใน
รูปแบบต่างๆ เช่น
โปสเตอร์ บทความ

เรียน และการ
ยอมรับเหตุผล
ของผู้ที่มีความ
คิดเห็นแตกต่าง
3. ประเมินผล
จากงานและ
ความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย
4. นิสิตประเมิน
ตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถ
1. มีรายวิชาที่ฝึก
1. ประเมินจาก
ประยุกต์ความรู้ทาง ทักษะการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการ
คณิตศาสตร์และสถิติ เชิงตัวเลข การ
เรียนและการ
เพื่อการวิเคราะห์
สื่อสารและการใช้
ปฏิบัติงานของนิสิต
ประมวลผล การ
เทคโนโลยี
จากการใช้
แก้ปัญหาและ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี
นําเสนอข้อมูลได้
2. การมอบหมาย
สารสนเทศได้อย่าง
อย่างเหมาะสม
งานให้สืบค้น จัดการ มีประสิทธิภาพ
5.2 มีทักษะในการ ประมวลผลและแปล 2. ประเมินจากการ
สื่อสารภาษาไทยได้ ความหมายข้อมูลทั้ง นําเสนอผลงานและ
อย่างมี
รายบุคคลและราย
การเขียนรายงาน
ประสิทธิภาพ
กลุ่ม
จากการใช้รูปแบบ
รวมทั้งการเลือกใช้ 3. นําเสนอและการ การนําเสนอที่
รูปแบบการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลใน
ถูกต้องตามหลัก
ได้อย่างเหมาะสม
รูปแบบวาจา หรือ
วิชาการ และใช้
5.3 มีทักษะและ
การเขียนรายงาน
เทคโนโลยี
ความรู้ภาษาอังกฤษ
สารสนเทศได้อย่าง
หรือ
เหมาะสม
ภาษาต่างประเทศ
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อื่น เพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสม
และจําเป็น
5.4 สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับ
สถานการณ์
5.5 สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ตัวเลข เพื่อให้เข้าใจ
องค์ความรู้หรือ
ประเด็นปัญหา
5.6 มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จําเป็นที่
มีอยู่ในปัจจุบันต่อ
การทํางานที่
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์
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5.3 มีการเรียน
การสอนโดยใช้
สื่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย

