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หลกัสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต   

สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

 

หมวดที ่1.  ข้อมูลทัว่ไป 

 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

 ภาษาไทย:  หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

   ภาษาองักฤษ:  Doctor of Philosophy Program in Mathematics 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

   ช่ือปริญญาภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 

   ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ: Doctor of Philosophy (Mathematics) 

   อกัษรยอ่ภาษาไทย: ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

   อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ: Ph. D. (Mathematics) 

3.  วชิาเอก 

       ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

สาํหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์  แบ่ง 3 แบบดงัน้ี 

สําหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาคณติศาสตร์  แบ่ง 3 แบบดังนี้ 

หลกัสูตรแบบ 1.1 

              สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

 ทาํวทิยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต 

หลกัสูตรแบบ 2.1   

             สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

 ทาํวทิยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต  และ   

เรียนรายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 
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หลกัสูตรแบบ 2.2   

            สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

            ทาํวทิยานิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต  และ   

            เรียนรายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 5.1  รูปแบบ    

        หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก  

5.2  ภาษาทีใ่ช้    

        ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา   

    รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใชภ้าษาไทยไดใ้นระดบัดี  

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่   

       เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 

5.4  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา   

       ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคตน้  ปีการศึกษา  2554 

  สภาวชิาการมหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  1 /2554   

วนัท่ี  22  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2554 

  สภามหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี  2 /2554  

วนัท่ี 16  มีนาคม  พ.ศ.  2554 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2556 
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8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา 

1. นกัวจิยั นกัวชิาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

2. ครู อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน 

3. นกัคณิตศาสตร์  

4.  นกัวเิคราะห์การเงินในบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ และ ธนาคาร  

5. ประกอบอาชีพอิสระ 

 

9.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/

มหาวทิยาลยั/ประเทศ(กรณจีบจากต่างประเทศ/ปี พ.ศ.) 

      1.   นางวรรณ์ทนา  ภาณุพนิทุ    เลขประจําตัวประชาชน  3-6701-0088X-XX-X 

  คุณวุฒิ      Doctor of Philosophy (Mathematics),  University of Newcastle upon Tyne, UK   

                          พ.ศ. 2545   

                 พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์,  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์              

                           พ.ศ. 2538 

                     วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก   

                           พ.ศ.  2530 

        ตําแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 

 

         2. นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  เลขประจําตัวประชาชน  3-2401-0038X-XX-X 

คุณวุฒิ   ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 

  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์,  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 

  วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2537 

ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์
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 3. นางสาวสาธินี  เลศิประไพ     เลขประจําตัวประชาชน  3-1199-0038X-XX-X 

       คุณวุฒิ       ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์) , มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2547 

              วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 

              วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยับรูพา  พ.ศ. 2536 

        ตําแหน่งทางวชิาการ   อาจารย ์  

 

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

               ในสถานท่ีตั้ง 

  นอกสถานท่ีตั้ง 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

 เน่ืองจากคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยกลุ่มวชิาต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสาํคญัในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการใหเ้หตุผลและการแกปั้ญหาอยา่งถูกตอ้งตามหลกัการทางคณิตศาสตร์อนัจะสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในศาสตร์ต่างๆ จาํนวนมาก  การจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร

คณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในวชิาแกนทางคณิตศาสตร์อยา่งลึกซ้ึงระดบั

หน่ึง 

11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม 

รัฐบาลได้มีนโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีทาํการเรียนการสอน  ซ่ึงเน่ืองจากเดิมนั้นส่วน

ใหญ่แลว้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพิสูจน์  เก่ียวกบัการคาํนวณ เป็นตน้  การเรียน

การสอนจึงยงัไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลกัดนัให้สังคมดีข้ึน ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมใหส้ังคมดีข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรใหส้ามารถประยุกตก์าร

เรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมใหม้ากข้ึนกวา่เดิม 
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12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

              มีความจาํเป็นตอ้งพฒันาหลกัสูตรเชิงรุกท่ีมีศกัยภาพในการผลิตบุคลากรดา้นคณิตศาสตร์   

เพื่อสนองความตอ้งการกาํลงัคนท่ียงัมีความขาดแคลนอยูอี่กมากในภาคการผลิตกาํลงัคนท่ีผลิตนั้น

จะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันาตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงาน

ท่ีจะไปปฏิบติั 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

          ดว้ยมหาวทิยาลยับูรพาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกท่ีมีแหล่ง

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลสาํหรับวางแผน เพื่อประกอบการทาํงานอยา่ง

เป็นระบบ เพื่อนาํไปใชใ้นการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม จึงมีความเหมาะสมท่ีมหาวทิยาลยั

บูรพาเปิดสอนสาขาวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัสูง เพื่อตอบสนองความตอ้งการกาํลงัคนทางดา้น

คณิตศาสตร์ ทั้งในภาครัฐบาล ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ในภูมิภาคท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่

 

13.   ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่

เปิด สอนเพือ่ให้บริการคณะ/ภาควชิาอืน่ หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควชิาอืน่) 

13.1  รายวชิาในหลกัสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

                     ไม่มี 

 13.2  กลุ่มวชิา/รายวชิาในหลักสูตรทีเ่ปิดสอนให้ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ต้องมาเรียน 

          รายวชิาท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรน้ี  นิสิตระดบับณัฑิตศึกษาสาขาอ่ืนภายในคณะ

วทิยาศาสตร์  สามารถเลือกเรียนไดใ้นบางรายวชิา  ทั้งน้ีตามความสนใจของแต่ละคน นอกจากน้ีนิสิต

ระดบับณัฑิตศึกษาต่างคณะก็สามารถเลือกเรียนเป็นวชิาเลือกเสรีได ้

 13.3  การบริหารจัดการ 

ในการจดัการเรียนการสอนนั้นอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรจะตอ้งมีการประสานงาน

กบัสาขาวชิาหรือคณะต่าง ๆ ท่ีจดัรายวชิาซ่ึงนิสิตระดบับณัฑิตศึกษาในหลกัสูตรอ่ืนตอ้งเรียนรายวชิา 

ท่ีหลกัสูตรน้ีรับผดิชอบ โดยวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่ผูบ้ริหาร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบ

หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน เพื่อกาํหนดตารางเรียน ตารางสอบ เน้ือหา กลยทุธ์การสอน การวดัและ

ประเมินผล โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาโทใน 

หลกัสูตรอ่ืน ๆ นั้น   
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หมวดที ่2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

-ปรัชญา- 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลกัสูตรท่ีมุ่งเน้นพฒันาบุคลากรให้

เป็นผูมี้ความรอบรู้ลึกซ้ึง  และมีความสามารถในการวจิยัเพื่อพฒันาคณิตศาสตร์  และ/ หรือคณิตศาสตร์

ประยกุตใ์หท้ดัเทียมมาตรฐานระดบัสากล  

-ความสําคัญ- 

              ยคุเทคโนโลยใีนปัจจุบนัเป็นยคุท่ีทาํใหทุ้กคนตอ้งใชก้ารคิดคาํนวณและเกี่ยวขอ้งกบัตวัเลขอยู่

ตลอดเวลา  วชิาคณิตศาสตร์เป็นวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลข  จาํนวน  การคิดคาํนวณต่าง ๆ ซ่ึงมีความ

จาํเป็นต่อการดาํรงชีวติในยคุปัจจุบนั  นอกจากจะเก่ียวขอ้งกบัการคิดคาํนวณแลว้  คณิตศาสตร์ยงัเป็น

รากฐานของเทคโนโลยทุีกแขนง  ทั้งทางดา้นคอมพิวเตอร์  วศิวกรรม  และ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้

ดงันั้นการมีนกัคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถยอ่มส่งผลเป็นอยา่งมากต่อการพฒันาเทคโนโลย ี   

 นอกจากนั้น  คณิตศาสตร์ยงัเป็นวชิาท่ีเก่ียวกบัการใหเ้หตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะ

ช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งรอบคอบ และรู้จกัการสังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมี

อยูท่าํใหส้ามารถแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซอ้นไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลกัสูตรคณิตศาสตร์จะทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้ก

ทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวติประจาํวนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

-เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร- 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 วา่

ดว้ยมาตรฐานคุณวฒิุตามระดบัคุณวฒิุของแต่ละสาขา/สาขาวชิา เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ

และเพื่อประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา  

-วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร- 

1. เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูน้าํทางวชิาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง 

2. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อเป็นนกัวจิยัคณิตศาสตร์ขั้นสูง  

3. เพื่อพฒันาบุคลากรใหมี้ความสามารถท่ีจะพฒันา และแสวงหาความรู้ทางดา้น

คณิตศาสตร์ ระดบัสูงใหมี้ความกา้วหนา้ทางวชิาการ  และทนัสมยัอยูเ่สมอ 

4. เพื่อพฒันาบุคลากรใหส้ามารถสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์  
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2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตบณัฑิตสาขาคณิตศาสตร์ ไดว้างแผนในการปรับปรุงดงัน้ี 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 

- ปรับปรุงหลกัสูตรสาขาวชิา

คณิตศาสตร์ใหมี้มาตรฐานไม่ตํ่า

กวา่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวชิา

คณิตศาสตร์ท่ี

กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของภาครัฐและเอกชน 

- เชิญผูเ้ช่ียวชาญทั้งภาครัฐและ

เอกชนมามีส่วนร่วมในการ

พฒันาหลกัสูตร 

- ประสานความร่วมมือกบัสถาน

ประกอบการในการจดัการฝึก

ประสบการณ์ของนิสิต 

- มีการใชร้ะบบ TQF  ใน

กระบวนการกาํกบัและดูแล

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

- เอกสารการประสานงานกบั

ภาครัฐบาลและเอกชนในการมี

ส่วนร่วมพฒันาหลกัสูตร 

- เอกสารการประสานงานกบั

ภาครัฐบาลและเอกชนในการส่ง

นิสิตฝึกงาน 

- รายงานผลการดาํเนินงาน

หลกัสูตร 

-  ผูใ้ชบ้ณัฑิตมีความพึงพอใจ

บณัฑิตโดยเฉล่ียระดบั 3 จาก

ระดบั 5 

- ยกระดบัทรัพยากรสายผูส้อน

เพื่อสนบัสนุนการเรียนรู้ของ

นิสิต 

- อาจารยใ์หม่ตอ้งผา่นการอบรม

หลกัสูตรเบ้ืองตน้เก่ียวกบั

เทคนิคการสอนการวดัและ

ประเมินผล 

- อาจารยทุ์กคนตอ้งเขา้อบรม

เก่ียวกบัหลกัสูตรการสอน

รูปแบบต่าง ๆ และการวดัผล

ประเมินผล ทั้งน้ีเพื่อใหมี้ความรู้

ความสามารถในการประเมินผล

ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุท่ี

ผูส้อนจะตอ้งสามารถวดัและ

ประเมินผลไดเ้ป็นอยา่งดี 

- หลกัฐานหรือเอกสารแสดงผล

การดาํเนินการ 

- ปรับขยายเพิ่มจาํนวน

หอ้งปฏิบติัการ 

- เพิ่มจาํนวนและพื้นท่ี

หอ้งปฏิบติัการใหมี้เพียงพอกบั

จาํนวนนิสิต 

- จาํนวนหอ้งปฏิบติัการพร้อม

ครุภณัฑท่ี์เพิ่มข้ึนเพียงพอต่อการ

จดัการเรียนการสอน 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

                      การจดัการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

           ไม่มี 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

         ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

 2.1  ช่วงเวลาดําเนินการเรียนการสอน 

        การจดัการเรียนการสอนในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี  และ/ หรือ  ปริญญาโท  สาขาคณิตศาสตร์ หรือ

สาขาวชิาอ่ืนท่ีเทียบเท่า จากสถาบนัการศึกษาท่ีมหาวทิยาลยับูรพารับรอง  และ มีคุณสมบติัเป็นไป

ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  (เอกสารแนบ

หมายเลข 6) 

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

       หลกัสูตรคณิตศาสตร์เป็นสาขาท่ีเนน้ความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์  สถิติ และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ในเบ้ืองตน้ผูท่ี้เป็นนิสิตแรกเขา้ควรมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี

และ/ หรือ  ปริญญาโท เป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัมีนิสิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ดงันั้น

นิสิตแรกเขา้จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการปรับตวั   

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ปัญหา/ข้อจํากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

     สาํหรับสาํหรับนิสิตท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

จะจดัใหนิ้สิตเรียนเพิ่มเติมในบางรายวชิาของระดบัปริญญาตรี และ/ หรือ  ปริญญาโท  นอกจากน้ีคณะ

วทิยาศาสตร์ไดมี้การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการประจาํตวันิสิต ดงันั้น เม่ือเกิดปัญหา นิสิตก็

สามารถปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

ปีการศึกษา 2554 2555 2556 2557 2558 

จาํนวนรับเขา้ (ปี 1) 5 5 5 5 5 

นิสิตชั้นปีท่ี  2  5 5 5 5 

นิสิตชั้นปีท่ี  3   5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 

คาดวา่จะสาํเร็จการศึกษา – – 5 5 5 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

  ใชง้บประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์  ดงัน้ี 

         หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 

1.  งบบุคลากร 

2.  งบดาํเนินการ 

3.  งบลงทุน 

4.  งบเงินอุดหนุน 

1,438,500 

398,740 

200,000 

850,000 

1,510,425 

398,740 

200,000 

850,000 

1,585,946 

398,740 

300,000 

900,000 

1,665,244 

398,740 

300,000 

900,000 

1,748,506 

398,740 

350,000 

950,000 

รวม 2,889,440  2,959,165  3,184,686  3,263,984   3,447,246  

 

2.7  ระบบการศึกษา 

             แบบชั้นเรียน 

   แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

   แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพและเสียงเป็นส่ือหลกั 

   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

   แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

   อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 

    นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เม่ือเขา้ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถ

เทียบโอนหน่วยกิตได ้ทั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัท่ีมหาวทิยาลยักาํหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 

รูปแบบคือ 

1.  การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา่ การขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวชิาใน

ระดบัเดียวกนั ท่ีไดเ้คยศึกษามาแลว้จากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีมหาวทิยาลยัรับรองเพื่อใชน้บัเป็นส่วน

หน่ึงของการศึกษาในมหาวทิยาลยับูรพา 

2.  การเทียบโอนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ หมายความวา่ การขอเทียบโอน

ความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอธัยาศยัของนิสิต 

เพื่อนบัเป็นหน่วยกิต เทียบเท่ารายวชิาตามหลกัสูตรการศึกษาในมหาวทิยาลยับูรพา 

   หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเทียบ

โอนผลการเรียนนิสิตระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2553  

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลกัสูตร 

  3.1.1  จํานวนหน่วยกติ 

สําหรับหลกัสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต  สาขาวชิาคณติศาสตร์  แบ่ง 3 แบบดังนี้ 

หลกัสูตรแบบ 1.1   

             สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

 ทาํดุษฎีนิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต 

หลกัสูตรแบบ 2.1   

             สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาโทแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

 ทาํดุษฎีนิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต  และ   

เรียนรายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 

หลกัสูตรแบบ 2.2   

             สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จปริญญาตรีแลว้เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญาเอก 

 ทาํดุษฎีนิพนธ์  ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต  และ   

 เรียนรายวชิา  ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต 

 

 

 



 11 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

             1.  หลกัสูตรแบบ 1.1   

                  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 48  หน่วยกิต 

                          ทาํดุษฎีนิพนธ์                        ไม่นอ้ยกวา่     48  หน่วยกิต 

2. หลกัสูตรแบบ  2.1 

     จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 48  หน่วยกิต 

             1.  ทาํดุษฎีนิพนธ์                      ไม่นอ้ยกวา่  36  หน่วยกิต 

             2.  เรียนรายวชิา                         ไม่นอ้ยกวา่  12  หน่วยกิต 

                  ก.  หมวดวชิาบงัคบั                                    3  หน่วยกิต 

                  ข.  หมวดวชิาเลือก              ไม่นอ้ยกวา่     9  หน่วยกิต 

  3.  หลกัสูตรแบบ  2.2 

     จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 72  หน่วยกิต 

             1.  ทาํดุษฎีนิพนธ์                      ไม่นอ้ยกวา่  48  หน่วยกิต 

             2.  เรียนรายวชิา                         ไม่นอ้ยกวา่  24  หน่วยกิต 

                  ก.  หมวดวชิาพื้นฐาน                               12  หน่วยกิต 

                  ข.  หมวดวชิาบงัคบั                                    3  หน่วยกิต 

                  ค.  หมวดวชิาเลือก               ไม่นอ้ยกวา่    9  หน่วยกิต 

  

 3.1.3  รายวชิาในหลกัสูตร  (แยกตามหลกัสูตร) 

 1.  หลกัสูตรแบบ 1.1   

ดุษฎนิีพนธ์       จาํนวน   48  หน่วยกิต 

302898 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  

และนิสิตอาจไดรั้บการพิจารณาใหล้งทะเบียนเรียนรายวชิาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบ

ของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์  โดยไม่นบัหน่วยกิต 

2.  หลกัสูตรแบบ 2.1 

ดุษฎนิีพนธ์       จาํนวน   36  หน่วยกิต 

302998 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
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                          รายวชิา จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต  ซ่ึงประกอบดว้ย 

ก)  หมวดวชิาบังคับ  จาํนวน  3   หน่วยกิต  ไดแ้ก่รายวชิาในหมวดวชิาบงัคบั ดงัน้ี 

302692 หวัขอ้วิจยัปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์    1(0-2-1) 

   Current research topics in Mathematics 

  302693 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 1    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics I 

  302694 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 2    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics II 

ข) หมวดวชิาเลอืก  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต โดยใหเ้ลือกเรียนรายวชิาในหมวด 

      วชิาต่อไปน้ี (ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์) 

  302512 การวเิคราะห์เชิงซอ้น      3(3-0-6) 

Complex Analysis 

302514 การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นัไม่เชิงเส้น   3(3-0-6)  

  Nonlinear Functional Analysis 

302515 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6)  

Numerical Analysis I 

302516 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2     3(3-0-6)  

                                        Numerical Analysis II 

302517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   3(3-0-6)  

Theory of Ordinary Differential Equations 

302518 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2     3(3-0-6)  

Partial Differential Equations II 

302519 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3     3(3-0-6)  

Partial Differential Equations III 

302521 ทฤษฎีกรุป      3(3-0-6)  

Group Theory 

302524 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 1    3(3-0-6)   

Algebraic  Semigroup Theory I 

302525 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 2     3(3-0-6)  

Algebraic  Semigroup Theory II 
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302526 ทฤษฎีมอดูลและริง  1     3(3-0-6)  

Ring and Module Theory I 

302527 ทฤษฎีมอดูลและริง  2     3(3-0-6)  

Ring and Module Theory II     

302528 ทฤษฎีเมทริกซ์      3(3-0-6)  

Matrix Theory 

302534 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์                                         3(3-0-6)  

Differential Geometry 

302551 ทฤษฎีกราฟ 2      3(3-0-6)  

Graph Theory II 

302552 ทฤษฎีกราฟ 3      3(3-0-6)  

Graph Theory III   

302553 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 1     3(3-0-6)  

17Combinatorics17 I 

302554 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 2     3(3-0-6)  

Combinatorics II 

302561 ทอพอโลย ี                                                      3(3-0-6)  

Topology  

302571 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6)  

Mathematical Programming I 

302572 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2    3(3-0-6)  

Mathematical Programming II 

302573 เน้ือหาเลือกจากการวจิยัดาํเนินงาน    3(3-0-6)  

Selected Topics in Operations Research 

302574 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1     3(3-0-6)  

Advanced Mathematical Statistics I 

302575 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2     3(3-0-6)  

Advanced Mathematical Statistics II 

302611 ทฤษฎีปริภูมิบานาค     3(3-0-6)  

Banach Spaces Theory 
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302612 ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น    3(3-0-6)  

Measure Theory and Probability  

302613 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  3(3-0-6)  

Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 

302614 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  3(3-0-6)  

Numerical Solution of Partial Differential Equations 

302615 การวเิคราะห์เชิงประยกุต ์     3(3-0-6)  

Applied Analysis 

302616 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6)  

Mathematical Modeling I 

302617 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2     3(3-0-6)  

Mathematical Modeling II 

302621 ทฤษฎีริงไม่สลบัท่ี     3(3-0-6)  

Noncommutative Ring Theory 

302622 พีชคณิตเชิงฮอมอโลย ี     3(3-0-6)  

Homological Algebra 

302623 ทฤษฎีแลททิซ      3(3-0-6)  

Lattice Theory 

302671 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด    3(3-0-6)  

Optimization Techniques 

302672 ความน่าจะเป็นและขบวนการเฟ้นสุ่ม   3(3-0-6)  

Probability and Stochastics process 

302673 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับการเงิน   3(3-0-6)  

Partial Differential Equations for Finance 

302691 การศึกษารายบุคคลในวชิาคณิตศาสตร์   3(3-0-6)  

Individual Studies in Mathematics 

3.  หลกัสูตรแบบ 2.2   

ดุษฎนิีพนธ์      จาํนวน   48 หน่วยกิต 

302999 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
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           รายวชิา   จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  24 หน่วยกิต  ซ่ึงประกอบดว้ย 

ก)  หมวดวชิาพืน้ฐาน  จาํนวน   12   หน่วยกิต  ไดแ้ก่รายวชิาต่อไปน้ี 

จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบติั-ศึกษาดว้ยตนเอง) 

302511  การวเิคราะห์เชิงจริง     3(3-0-6) 

Real Analysis 

302513  การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นั     3(3-0-6) 

Functional Analysis 

  302522 พีชคณิตแนวใหม่     3(3-0-6) 

Modern Algebra  

302523 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง     3(3-0-6) 

Advanced  Linear Algebra  

ข)  หมวดวชิาบังคับ  จาํนวน  3  หน่วยกิต  ไดแ้ก่รายวชิาต่อไปน้ี 

  302692 หวัขอ้วิจยัปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์    1(0-2-1) 

   Current research topics in Mathematics 

  302693 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 1    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics I 

  302694 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง 2    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics II 

 ค) หมวดวชิาเลอืก  จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต โดยใหเ้ลือกเรียนรายวชิาต่อไปน้ี    

               (ทั้งน้ีอยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธ์) 

  302512 การวเิคราะห์เชิงซอ้น      3(3-0-6) 

Complex Analysis 

302514 การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นัไม่เชิงเส้น   3(3-0-6)  

  Nonlinear Functional Analysis 

302515 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6)  

Numerical Analysis I 

302516 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2     3(3-0-6)  

                                        Numerical Analysis II 

302517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   3(3-0-6)  

Theory of Ordinary Differential Equations 
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302518 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2     3(3-0-6)  

Partial Differential Equations II 

302519 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3     3(3-0-6)  

Partial Differential Equations III 

302521 ทฤษฎีกรุป      3(3-0-6)  

Group Theory 

302524 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 1    3(3-0-6)   

Algebraic  Semigroup Theory I 

302525 ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 2     3(3-0-6)  

Algebraic  Semigroup Theory II 

302526 ทฤษฎีมอดูลและริง  1     3(3-0-6)  

Ring and Module Theory I 

302527 ทฤษฎีมอดูลและริง  2     3(3-0-6)  

Ring and Module Theory II     

302528 ทฤษฎีเมทริกซ์      3(3-0-6)  

Matrix Theory 

302534 เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์                                         3(3-0-6)  

Differential Geometry 

302551 ทฤษฎีกราฟ 2      3(3-0-6)  

Graph Theory II 

302552 ทฤษฎีกราฟ 3      3(3-0-6)  

Graph Theory III   

302553 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 1     3(3-0-6)  

17Combinatorics17 I 

302554 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 2     3(3-0-6)  

Combinatorics II 

302561 ทอพอโลย ี                                                      3(3-0-6)  

Topology  

302571 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6)  

Mathematical Programming I 
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302572 การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2    3(3-0-6)  

Mathematical Programming II 

302573 เน้ือหาเลือกจากการวจิยัดาํเนินงาน    3(3-0-6)  

Selected Topics in Operations Research 

302574 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1     3(3-0-6)  

Advanced Mathematical Statistics I 

302575 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2     3(3-0-6)  

Advanced Mathematical Statistics II 

302611 ทฤษฎีปริภูมิบานาค     3(3-0-6)  

Banach Spaces Theory 

302612 ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น    3(3-0-6)  

Measure Theory and Probability  

302613 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  3(3-0-6)  

Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 

302614 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  3(3-0-6)  

Numerical Solution of Partial Differential Equations 

302615 การวเิคราะห์เชิงประยกุต ์     3(3-0-6)  

Applied Analysis 

302616 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6)  

Mathematical Modeling I 

302617 ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2     3(3-0-6)  

Mathematical Modeling II 

302621 ทฤษฎีริงไม่สลบัท่ี     3(3-0-6)  

Noncommutative Ring Theory 

302622 พีชคณิตเชิงฮอมอโลย ี     3(3-0-6)  

Homological Algebra 

302623 ทฤษฎีแลททิซ      3(3-0-6)  

Lattice Theory 

302671 เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด    3(3-0-6)  

Optimization Techniques 
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302672 ความน่าจะเป็นและขบวนการเฟ้นสุ่ม   3(3-0-6)  

Probability and Stochastics process 

302673 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับการเงิน   3(3-0-6)  

Partial Differential Equations for Finance 

302691 การศึกษารายบุคคลในวชิาคณิตศาสตร์   3(3-0-6)  

Individual Studies in Mathematics 

 

 ความหมายของเลขรหัสวชิา 

เลขรหสั 302    หมายถึง  รายวชิาของสาขาคณิตศาสตร์ 

เลขรหสัตวัท่ี 4   หมายถึง  ชั้นปีท่ีสอน 

เลขรหสัตวัท่ี 5   หมายถึง  กลุ่มวชิาดงัต่อไปน้ี 

เลข 0   หมายถึง   พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

เลข 1   หมายถึง  การวเิคราะห์ 

เลข 2   หมายถึง   พีชคณิต 

เลข 3   หมายถึง   เรขาคณิต 

เลข 4   หมายถึง   รากฐานของคณิตศาสตร์ 

เลข 5   หมายถึง   คณิตศาสตร์ดิสครีต 

เลข 6   หมายถึง   ทอพอโลย ี

เลข 7   หมายถึง   คณิตศาสตร์ประยกุต ์

เลข 8   หมายถึง   อ่ืนๆ 

เลข 9   หมายถึง   หวัขอ้เฉพาะหรือสัมมนาหรือโครงงานหรือวทิยานิพนธ์ 

เลขรหสัตวัท่ี 6   หมายถึง  ลาํดบัของรายวชิาในกลุ่มวชิาของเลขรหสัตวัท่ี 5 

 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

1.  หลกัสูตรแบบ 1.1   

ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น   

302898 ดุษฎีนิพนธ์      3(3-0-6) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 3 
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ปีที ่1   ภาคการศึกษาปลาย    

302898 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น    

302898 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย    

302898 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาต้น    

302898 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาปลาย    

302898 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

2.  หลกัสูตรแบบ 2.1 

ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น    

วชิาเลือก      6  หน่วยกิต  

     จํานวนหน่วยกติรวม 6 
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ปีที ่1   ภาคการศึกษาปลาย  

302692 หวัขอ้วิจยัปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์    1(0-2-1) 

   Current research topics in Mathematics 

302998 ดุษฎีนิพนธ์      4(4-0-8) 

 Dissertation 

 วชิาเลือก      3   หน่วยกิต 

  

      จํานวนหน่วยกติรวม 8 

 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น  

302693 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics I 

302998 ดุษฎีนิพนธ์      7(7-0-14) 

 Dissertation 

      จํานวนหน่วยกติรวม 8 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย 

302694 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics II 

302998 ดุษฎีนิพนธ์      7(7-0-14) 

  Dissertation 

  

      จํานวนหน่วยกติรวม 8 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาต้น    

302998 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาปลาย    

302998 ดุษฎีนิพนธ์      9(9-0-18) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 
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3.  หลกัสูตรแบบ 2.2   

ปีที ่1   ภาคการศึกษาต้น    

302522 พีชคณิตแนวใหม่     3(3-0-6) 

Modern Algebra  

302511 การวเิคราะห์เชิงจริง     3(3-0-6) 

   Real Analysis  

302523 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง     3(3-0-6) 

Advanced Linear Algebra  

  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

 

ปีที ่1   ภาคการศึกษาปลาย   

302513 การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นั     3(3-0-6) 

Functional Analysis 

302692 หวัขอ้วิจยัปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์    1(0-2-1) 

   Current research topics in Mathematics 

 วชิาเลือก      3   หน่วยกิต 

  

      จํานวนหน่วยกติรวม 10 

ปีที ่2   ภาคการศึกษาต้น   

302693 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics I 

302999 ดุษฎีนิพนธ์      3(3-0-6) 

 Dissertation 

วชิาเลือก      3   หน่วยกิต 

  

      จํานวนหน่วยกติรวม 7 
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ปีที ่2   ภาคการศึกษาปลาย  

302694 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2    1(0-2-1) 

   Seminar in Advanced Mathematics II 

302999 ดุษฎีนิพนธ์      5(5-0-10) 

 Dissertation  

      จํานวนหน่วยกติรวม 6 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาต้น   

302999 ดุษฎีนิพนธ์      10(10-0-20) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

ปีที ่3   ภาคการศึกษาปลาย    

302999 ดุษฎีนิพนธ์      10(10-0-20) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 9 

 

ปีที ่4   ภาคการศึกษาต้น   

302999 ดุษฎีนิพนธ์      10(10-0-20) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 10 

ปีที ่4   ภาคการศึกษาปลาย    

302999 ดุษฎีนิพนธ์      10(10-0-20) 

Dissertation  

     จํานวนหน่วยกติรวม 10 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา 

(เอกสารแนบหมายเลข  1) 

 

 

 

 



 23 

3.2  ช่ือ ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

  3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 1. นายอาํพล  ธรรมเจริญ      เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0061X-XX-X 

         คุณวุฒิ    Doctor of Philosophy (Applied Mathematics), North Carolina State University, USA.  

พ.ศ. 2529    

                     Master of Science (Mathematics), North Carolina State University, USA.   

        พ.ศ.  2526 

                     การศึกษามหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร   

        พ.ศ.  2516 

                     การศึกษาบณัฑิต (คณิตศาสตร์),  วทิยาลยัวชิาการศึกษา  ประสานมิตร  พ.ศ.  2512 

     ตําแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์                 

     ผลงานทางวชิาการ   ( เอกสารแนบหมายเลข 2) 

     ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302111  แคลคูลสั 1   3(3-0-6) 

302112  แคลคูลสั 2  3(3-0-6) 

302216  แคลคูลสั 3  3(3-0-6) 

302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

302561 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

302511  การวเิคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 

302512  การวเิคราะห์เชิงซอ้น 3(3-0-6) 

302513  การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นั 3(3-0-6) 

302515  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

302516  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2 3(3-0-6) 

302522  พีชคณิตแนวใหม่ 3(3-0-6) 

302523  พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3(3-0-6) 
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302571  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

302572  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 

302615  การวเิคราะห์เชิงประยกุต ์ 3(3-0-6) 

 

 2. นางวรรณ์ทนา  ภาณุพนิทุ   เลขประจําตัวประชาชน 3-6701-0088X-XX-X 

        คุณวุฒิ   Doctor of Philosophy (Mathematics),  University of Newcastle upon Tyne, UK  พ.ศ.  

    2545   

      พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต (สถิติประยกุต)์,  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์   

    พ.ศ. 2538 

          วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พิษณุโลก  พ.ศ.   

    2530 

   ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ   (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

   302111 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

   302112 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

   302216 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 

   302324 แคลคูลสัขั้นสูง 3(3-0-6) 

   302281 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

   302484 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 

   302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

  ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

   302518  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2 3(3-0-6) 

   302519  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3 3(3-0-6) 

   302517  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 
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   302613  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

   302614  ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3(3-0-6) 

   302673  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับการเงิน 3(3-0-6) 

 

 3. นางสาวสหัทยา  รัตนะมงคลกุล  เลขประจําตัวประชาชน  3-2401-0038X-XX-X       

คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2548 

  วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์  มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 

  วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ.  2537 

ตําแหน่งวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ผลงานทางวชิาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 1(1-0-2) 

302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป 2(2-0-4) 

302111  แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

302112  แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

302113  แคลคูลสั 3(3-0-6) 

302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 3(3-0-6) 

302217  คณิตศาสตร์ประยกุต ์ 3(3-0-6) 

302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

302484  สมการเชิงอนุพนัยอ่ย 3(3-0-6) 

302515  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 3(3-0-6) 

302542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1 3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

302515 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

302516 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2 3(3-0-6) 

302517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์ 3(3-0-6) 

302571  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

302613 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

302616  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 

302617  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
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327693  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1 1(0-2-1) 

327694  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2 1(0-2-1) 

 

       4.    นางสาวสาธินี  เลศิประไพ เลขประจําตัวประชาชน  3-1199-0038X-XX-X 

              คุณวุฒิ  ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (คณิตศาสตร์) , มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2547 

    วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ประยกุต)์, มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2540 

    วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ. 2536 

 ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

       ผลงานทางวชิาการ           (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

      ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

          302101  คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั  1(0-2-1) 

    302102 คณิตศาสตร์ทัว่ไป     1(0-2-1) 

302111 แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

302112 แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302113 แคลคูลสั       3(3-0-6) 

302115 แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 

302116 แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 

302216 แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร    3(3-0-6) 

302217 คณิตศาสตร์ประยกุต ์     3(3-0-6) 

302251 ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์   3(3-0-6) 

302361 คณิตศาสตร์ประยกุต ์1     3(3-0-6) 

302371 การวเิคราะห์เวกเตอร์     3(3-0-6) 
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302379 ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

302543 คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2     3(3-0-6)       

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้ 

                          302515 การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1 3(3-0-6) 

 

 5. นางสาววรพรรณ จันทร์ดี   เลขประจําตัวประชาชน 3-1006-0107X-XX-X 

              คุณวุฒิ  Doctor of Philosophy  (Mathematics) , Stanford University, USA. พ.ศ. 2553 

  Bachelor of Art (Mathematics), Cornell University, USA. พ.ศ. 2548 

 ตําแหน่งทางวชิาการ อาจารย ์

       ผลงานทางวชิาการ           (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป            1(0-2-1) 

302112 แคลคูลสั 2             3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี้  

302511  การวเิคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 

 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

     ไม่มี  

 

5.  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย  

 5.1  คําอธิบายโดยย่อ 

นิสิตจะตอ้งเลือกหวัขอ้ท่ีตนเองสนในสาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยกุต ์โดยปรึกษา

กบัอาจารยท่ี์ปรึกษางานวจิยั  สาํรวจเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง  วางแผนงาน ดาํเนินการวจิยัและบนัทึก

ผลการวจิยั  แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน (ถา้มี) สรุปผลการวจิยั ทั้งน้ีงานวจิยัตอ้งมีขอบเขตงานท่ีสามารถทาํ

ใหแ้ลว้เสร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดตามหลกัสูตร 
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5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

นิสิตสามารถทาํงานวจิยั มีความเช่ียวชาญในการใชว้ธีิเชิงคณิตศาสตร์ในการทาํวจิยั 

งานวจิยัสามารถเป็นตน้แบบในการพฒันาต่อได ้

5.3  ช่วงเวลา 

ภาคตน้และภาคปลายของปีการศึกษาท่ี 1-4 ข้ึนอยูก่บัหลกัสูตรท่ีศึกษา  

5.4  จํานวนหน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์  36 หน่วยกิต หรือ 48 หน่วยกิต  

5.5  การเตรียมการ 

 5.5.1  มีการประเมินความรู้ของนิสิตก่อนเรียน เพื่อใหท้ราบพื้นฐานของนิสิต หากมี

พื้นความรู้ไม่เพียงพอ ใหมี้การมอบหมายใหค้น้ควา้เพิ่มเติมเพื่อใหมี้ความรู้เพียงพอต่อการทาํการวจิยั 

 5.5.2  มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในดา้นทกัษะการทาํวิจยัรวมถึงการเขียนรายงาน 

รูปแบบของการอา้งอิงขอ้มูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาํการวจิยั 

 5.5.3  มีระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลทางวิชาการของสํานกัหอสมุดท่ีนิสิตสามารถ

สืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดท้ัว่โลก 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากทกัษะการเรียนรู้ในการทาํงานวจิยั  และการนาํเสนอขอ้มูลงานวจิยัต่อ

คณะกรรมการประเมินท่ีทางสาขาวชิาแต่งตั้ง   โดยมีการใหค้ะแนนเป็นลาํดบัขั้นตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยับูรพา 
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หมวดที ่4.  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

- ดา้นทกัษะดา้นวจิยั และการเรียนรู้ดว้ย 

   ตนเอง 

-   มีกิจกรรมนาํเสนอ และอภิปรายผลงานวจิยัท่ีเป็น

ตวัอยา่งท่ีดีมีระเบียบวธีิวจิยัท่ีถูกตอ้ง เนน้การเรียน

แบบแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

-  มีการทาํวทิยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและ

กระบวนการวิจยัท่ีนาํไปใชจ้ริง 

- ดา้นภาวะผูน้าํ และความรับผดิชอบ -   มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา  ท่ีส่งเสริม

ใหนิ้สิตมีภาวะผูน้าํทางความคิดกลา้แสดงออก และมี

ความรับผดิชอบต่อผลงานท่ีนาํเสนอ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

      1. สามารถวนิิจฉยั และจดัการปัญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  

และยติุธรรม โดยคาํนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม ดว้ยหลกัฐาน และหลกัการท่ีมีเหตุผลทาง

วทิยาศาสตร์ 

      2. เป็นผูน้าํในการส่งเสริมใหมี้การประพฤติ ปฏิบติัตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม  

และจรรยาบรรณวชิาชีพทางวทิยาศาสตร์ ในสังคม 

      3. สามารถช้ีใหเ้ห็นปัญหาปฏิบติัเก่ียวกบัจรรยาบรรณวชิาชีพและเสนอแนะแนว 

ทางแกไ้ข  

2.1.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

หลกัสูตรกาํหนดใหมี้การสอดแทรก นาํประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวชิาท่ี

เก่ียวขอ้ง การแนะนาํการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิงผลงาน

วชิาการใหถู้กตอ้งและครบถว้น และนาํเสนอขอ้มูลผลงานวจิยัใหถู้กตอ้งตรงไปตรงมาในระหวา่งการ

สอนหรืองานท่ีกาํหนดใหท้าํ ตลอดจนระหวา่งการใหส้ัมมนาและวทิยานิพนธ์  และ 

ยกประเด็นตวัอยา่งปัญหาของสังคมท่ีวงการคณิตศาสตร์ควรมีส่วนแกไ้ข 
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2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

      1.  มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ีนาํเสนอ 

      2.  มีการประเมินในวชิาสัมมนาและวชิาอ่ืน ๆ ในเร่ืองการอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง และ 

ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง   

      3.  ตรวจสอบการทาํวทิยานิพนธ์ของนิสิตอยา่งใกลชิ้ด และควบคุมใหเ้ป็นไปตาม 

หลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาํวิจยั 

 

2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

        1. มีความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงและกวา้งขวางในหลกัการและทฤษฎีทางวทิยาศาสตร์ 

      2. มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ทางวทิยาศาสตร์ 

       3. ติดตามความเปล่ียนแปลงและความกา้วหนา้ทางวชิาการท่ีมีผลกระทบต่อ

วชิาชีพและสังคม ในระดบัชาติและนานาชาติ 

2.2.2   กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

       1.  ใชก้ารสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจในเน้ือหาและหลกัการแกปั้ญหา    มีการ

มอบหมายกรณีศึกษา24ท่ีอาจเกิดข้ึนใหนิ้สิตไดคิ้ด วเิคราะห์ และแกไ้ขสถานการณ์24 นาํเสนอในชั้นเรียน 

       2.  มีการมอบหมายใหค้น้ควา้เอกสารทางวชิาการดา้นคณิตศาสตร์ วเิคราะห์  

อภิปรายและสรุปผล  เขียนรายงาน และนาํเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบสัมมนา 

2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการปฏิบติัของนิสิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

       1.  การทดสอบยอ่ย   

      2.  การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 

      3.  การนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

     4.  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 

      5.  นาํเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์  

 

2.3  ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      1. สามารถใชค้วามรู้ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงในการวเิคราะห์ประเด็นปัญหา และ 

พฒันาแนวทางแกไ้ขปัญหาอยา่งสร้างสรรค ์
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     2. สามารถบูรณาการแนวความคิดจากภายในและภายนอกสาขาวชิาในการประยกุต ์

ผลงานวจิยัเพื่อสร้างสรรคอ์งคค์วามรู้ใหม่ 

      3. สามารถออกแบบ และดาํเนินการวจิยัท่ีซบัซอ้น เก่ียวกบัการพฒันาองคค์วามรู้ 

ใหม่ 

2.3.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

เนน้การสอนท่ีมีการนาํเสนอและอภิปรายผลงานวจิยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง มีการฝึกการ

วเิคราะห์ สังเคราะห์ผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร ให้นิสิตจดัทาํหวัเร่ือง  เคา้โครงวทิยานิพนธ์  และ

วทิยานิพนธ์ดว้ยตนเองโดยคาํแนะนาํจากอาจารยค์วบคุมวิทยานิพนธ์ 

2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

          1.  การสอบประเมินทั้งในระหวา่งภาคและปลายภาค 

          2.  คาํตอบท่ีไดใ้นระหวา่งการเรียนการสอน 

                       3.  การประเมินจากการอภิปรายหนา้ชั้นเรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา 

         4.  การสอบเคา้โครงวทิยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวทิยานิพนธ์ 

 

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

      1. มีความสามารถสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวชิาการอยา่งสร้างสรรค ์

      2. สามารถรับผดิชอบการดาํเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองและองคก์ร 

ใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้

     3. มีความรับผดิชอบสูงในการปฏิบติังานทั้งต่อตนเองและองคก์ร ตลอดจนเป็น

ผูน้าํทางวชิาการ 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่าง 

ตัวบุคคลและความรับผดิชอบ 

จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบั

ผูเ้รียน ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผดิชอบในการทาํงานร่วมกนั รวมทั้งฝึกเป็นผูน้าํ

ในการอภิปรายในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั   

2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

      1.  ผลงานท่ีไดจ้ากการทาํงาน 

       2.  ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการส่งงาน  และการนดัหมายเพื่อปฏิบติั

ภารกิจร่วมกนั 



 32 

 2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในเชิงวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      1. สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูลวจิยั 

และสรุปผลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ 

      2. สามารถเผยแพร่ผลงานทางวชิาการสู่สาธารณชน โดยใชภ้าษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

      1.  การมอบหมายใหค้น้ควา้เร่ืองสถานการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัท่ี

น่าสนใจจากวารสารอิเลคทรอนิกส์ (e-Journal) 

      2.  การมอบหมายโจทยใ์หแ้กไ้ข ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั 

      3.  การเขียนรายงานในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

      4.  การนาํเสนองานหนา้ชั้นเรียนโดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 

     5.  ใหมี้การนาํเสนอผลงานวจิยัในวชิาต่างๆ และสัมมนาท่ีมีการวเิคราะห์ในเชิง

ตวัเลข และส่งเสริมใหนิ้สิตนาํเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณชน ท่ีประชุมวชิาการ และวารสารวชิาการ 

 2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      1.  ความสามารถในการส่ือขอ้มูลทั้งในดา้นการเขียนรายงาน การนาํเสนองานหนา้

ชั้นเรียน  และการตอบคาํถามระหวา่งเรียน 

      2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชศ้าสตร์ต่าง ๆ ร่วมกนั ทั้งดา้นความรู้ใน

สาขา สถิติ  คณิตศาสตร์  เพื่อสรุปวเิคราะห์งานให้เป็นระบบ 

      3.  ความสามารถในการเขียนรายงาน และการเขียนบทความหรืองานวิจยั 

      4.  ความสามารถในการใชส่ื้อหลากรูปแบบเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและน่าสนใจ 

2.6  ผลการเรียนรู้อืน่ ๆ (ถ้ามี) 

ไม่มี 

 

3.  แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา  

(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่แสดง

ค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั  A ค่าระดบั  4.0 

 ระดบั  B+ ค่าระดบั  3.5 

 ระดบั  B ค่าระดบั  3.0 

 ระดบั  C+ ค่าระดบั  2.5 

 ระดบั  C ค่าระดบั  2.0 

 ระดบั  D+ ค่าระดบั  1.5 

 ระดบั  D ค่าระดบั  1.0 

 ระดบั  F ค่าระดบั  0.0 

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี   

S   ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory) 

I   การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 

W  งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 

au  ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต   

2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิาวา่สอดคลอ้งกบัความ

รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการท่ี

ภาควชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 

 2.3  การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์  ประเมินโดยคณะกรรมการสอบท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตาม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 

 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 

 2.5  พิจารณาจากภาวการณ์ไดง้านทาํของมหาบณัฑิต 
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3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร   

 เกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑก์ารให้

ปริญญา  ดงัน้ี 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญาปรัชญาดุษฎีบณัฑิต ตอ้งสอบได้

จาํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และผลงาน

วทิยานิพนธ์ ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยตอ้งดาํเนินการให้ 

ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ชิาการท่ีมี

มาตรฐานท่ีมหาวทิยาลยักาํหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer Review)  ก่อนการตีพิมพ ์

 รายละเอียดของขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2552  

ดูจากเอกสารแนบหมายเลข 6 

 

หมวดที ่6.  การพฒันาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่  และอาจารย์พเิศษ 

 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ใหรู้้จกัมหาวทิยาลยัและคณะ  และใหเ้ขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัใหมี้อาจารยพ์ี่เล้ียงเพื่อให้

คาํแนะนาํต่างๆ แก่อาจารยใ์หม่ 

 1.2  ใหค้วามรู้แก่อาจารยใ์หม่ในดา้นการบริหารวชิาการของคณะ การประกนัคุณภาพ

การศึกษา กฎระเบียบการศึกษาต่างๆ 

 1.3  มีการแนะนาํอาจารยพ์ิเศษใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตรตลอดจนรายวชิาท่ี

จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

2.  การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

2.1.1  มหาวทิยาลยัและ/หรือคณะ มีหลกัสูตรอบรมสาํหรับอาจารยผ์ูส้อนเก่ียวกบั 

การสอนทัว่ไป และการวดัและประเมินผล  

2.1.2  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจาํนวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรม

หลกัสูตรเก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆ ตลอดจนการประเมินผล 

การเรียนรู้ท่ีอิงพฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใชแ้ละ

ผลิตส่ือการสอน 

2.1.3  สนบัสนุนใหมี้การทาํวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
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2.2  การพฒันาวชิาการและวิชาชีพด้านอืน่ๆ 

2.2.1  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 

2.2.2  ส่งเสริมใหอ้าจารยท์าํวิจยัทั้งการวจิยัในสาขาวชิาชีพ และการวจิยัเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน     

2.2.3  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ตาํแหน่งทางวชิาการ

สูงข้ึน 

 

หมวดที ่7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

 หวัหนา้ภาควชิา  และอาจารยจ์าํนวน 5 คนเป็นผูรั้บผิดชอบในการบริหารหลกัสูตร   

โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สาํหรับใช้

ในการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอยให้

คาํแนะนาํ  ตลอดจนกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติั  

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

          รายได้ของหลกัสูตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซ่ึงได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ  โดยนาํมาจดัสรรตามความจาํเป็น  

เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่ เดิม 

 หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑ ์ อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมีความ

พร้อมดา้นหนงัสือ  ตาํรา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีสาํนกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือดา้น

บริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้   

2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

 ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อบริการให้

อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอรายช่ือหนงัสือ

ตลอดจนส่ืออ่ืนๆท่ีจาํเป็น  ท่ีจะใหใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ีอาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมา

สอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ เพื่อใหห้อสมุดกลางจดัซ้ือ

หนงัสือดว้ย 
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     ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์และส่ิงก่อสร้าง ต่าง ๆ คณะมีการประชุมวางแผนการจดัซ้ือ

ครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่งเหมาะสม  

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

              มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบการเรียน 

โดยใหนิ้สิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 

3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็น 

ผูก้าํหนดคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ  

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการวางแผน

จดัการเรียนการสอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวชิา  

เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้าํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะทาํให้

บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุของสาขา 

3.3  การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 

มีนโยบายในการเชิญผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอกมาร่วมสอนในบางรายวชิาเพื่อเสริม

ความรู้ในแก่นิสิต 

4.  การบริหารบุคลากรสายสนับสนุน 

 4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

     มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนใหต้รงกบัภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผดิชอบ  และผา่น

การคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึกการทาํ

วิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 

        4.2.1  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 

        4.2.2  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การทาํงานกบับุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 

        4.2.3  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดร่้วมงานกบัอาจารย ์ทั้งดา้นการเรียนการสอน  การบริการ

วชิาการ  และการวจิยั 
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5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตในปีการศึกษาแรก โดยนิสิต

สามารถปรึกษาดา้นวชิาการและอ่ืนๆ กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาทาง

วชิาการทุกคนตอ้งกาํหนดชัว่โมงวา่งเพื่อใหนิ้สิตเขา้ปรึกษาได ้

  หลงัจากท่ีคณะไดอ้นุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์แลว้ ประธานกรรมการ

ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกั) จะทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษาวชิาการแก่นิสิตแทน 

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

เป็นไปตามกฏระเบียบของมหาวทิยาลยั 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม  และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

     -  จดัใหมี้การสาํรวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ชม้หาบณัฑิต

ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)   

  ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตร

และการเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจาํปี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1. อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 

และ มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนใน 

แต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และ

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ภายใน 30 วนั หลงัส้ินสุดภาคการศึกษาท่ี 

เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

5. จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร 

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปี

การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดในมคอ.3 และ 

มคอ.4 (ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ี

เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 

กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 

จากผลการประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8. อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศ

หรือคาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน  
X X X X X 

9. อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทาง

วชิาการ และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึง

คร้ัง 

X X X X X 

10. จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

(ถา้มี) ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือ

วชิาชีพ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/

บณัฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่

นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน 5.0 

  X X X 

12. ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ

บณัฑิตใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0 

   X X 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 11 12 12 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุฯ ตอ้งผา่นเกณฑป์ระเมินดงัน้ี ตวั

บ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมี 

ผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่นอ้ยกวา่ 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ีบงัคบั

และตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 

 หมวดที ่8.  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก   

การอภิปรายโตต้อบ  การตอบคาํถาม  การทาํกิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

1.1.2  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควชิา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  และ

ใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการประเมินและกลยทุธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสาํนกัทะเบียนและ

ประเมินผล 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

2.1.1  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ

แบบสอบถาม 

  2.1.2  สาํหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่า

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 
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 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 

ดาํเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวฒิุมาใหค้วามเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการ

ดาํเนินงานหลกัสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ๆ 

 2.3.1  ดาํเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.3.2  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูใ้ชง้านนิสิต  บณัฑิตใหม่   

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงานในขอ้  7  หมวด  7 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  อาจารยป์ระจาํวชิาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวชิาท่ี

รับผดิชอบในระหวา่งภาคการศึกษา โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

4.2  หลกัสูตรดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  5  ปี ทั้งน้ีเพื่อใหห้ลกัสูตรมีความทนัสมยัและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดาํเนินงานของหลกัสูตร 

รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
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เอกสารแนบ 

 

หมายเลข  1 คาํอธิบายรายวชิา 

หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 

หมายเลข  3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 

 (Curriculum Mapping) 

หมายเลข  4 คาํส่ังแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทยีบ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 

หมายเลข  6 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 พ.ศ.  2552 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

1. หลกัสูตรแบบ 1.1 

302898 ดุษฎีนิพนธ์                                                           48 หน่วยกิต                                                       

           Dissertation 

วจิยัในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์  สาํหรับหลกัสูตรแบบ 1.1   

Research on topics in mathematics  for  the study program 1.1 

 

2. หลกัสูตรแบบ  2.1 

302998 ดุษฎีนิพนธ์                                                            36  หน่วยกิต                                                       

 Dissertation 

วจิยัในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์  สาํหรับหลกัสูตรแบบ 2.1   

Research on topics in mathematics for  the study program 2.1 

 

     ก. หมวดวชิาบังคับ    จํานวน    3  หน่วยกติ 

302692  หวัขอ้วิจยัปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์                     1(0-2-1) 

               Current Research in Mathematics               

อภิปรายและนาํเสนอหวัขอ้ท่ีทนัสมยัและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 
Discussion and oral presentation of current and interesting topics in  

      Mathematics  

 

302693 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                                   1(0-2-1) 

           Seminar in Advanced Mathematics I 

อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัทางคณิตศาสตร์ท่ีทาํกนัอยูใ่นปัจจุบนัโดยแยกตามสาขาวชิา 

Discussion of current research in different fields of mathematics  
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302694 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                                   1(0-2-1) 

              Seminar in Advanced Mathematics II 

อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัทางคณิตศาสตร์ท่ีทาํกนัอยูใ่นปัจจุบนั โดยแยกตามสาขาวชิา

ท่ีแตกต่างกนัไป และเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

Discussion  of  current  research in different fields of mathematics and related to 

research proposal  

 

ข.  หมวดวชิาเลอืก    จํานวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 

302512   การวเิคราะห์เชิงซอ้น         3(3-0-6) 

                                  Complex Analysis 

  ฟังกช์นัฮาร์มอนิก อินทิกรัลปัวส์ซอง ปัญหาดีรีเคล การส่งคงรูป ผลคูณอนนัต ์การยดื

ขยายโดเมนของฟังกช์นัวเิคราะห์ 

  Introduction to set theory, the real number system, the Lebesgue measure, the 

Lebesgue integral, differentiation and integration, the classical Banach spaces  

 

302514   การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นัไม่เชิงเส้น                                 3(3-0-6)     

                  Nonlinear Functional Analysis 

เฮมิคอนตินิวอิตีและเดมิคอนตินิวอิตี  ทฤษฎีหลกัของตวัดาํเนินการทางเดียว  ตวั

ดาํเนินการเนมิคกี  สมการววิฒัน์อนัดบัหน่ึง    ทฤษฎีหลกัของตวัดาํเนินการทางเดียวของสมการววิฒัน์

อนัดบัหน่ึง   การประยกุตข์องสมการเชิงอนุพนัธ์แบบควอซีลิเนียเชิงพาราโบลา   

Hemicontinuity and Demicontinuity, the main theorem on Monotone operators, the 

Nemyckii operator, the First-Order Evolution Equations, the main theorem on Monotone First-Order 

Evolution Equations, Application to Quasi-Linear Parabolic Differential Equation  
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302515   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1                                                        3(3-0-6) 

                 Numerical Analysis I 

วธีิการลู่เขา้และการวเิคราะห์ค่าคลาดเคล่ือนในพีชคณิตเชิงเส้นการคณนา  วธีิแบบตรง

สาํหรับระบบเชิงเส้น  การแยกของเมทริกซ์  วธีิทาํซํ้ า  โปรแกรมของค่าลกัษณะเฉพาะ โดยระเบียบวธีิ

กาํลงั  คิวอาร์  แลนคซ์อส  และระเบียบวธีิอ่ืน ๆ  ค่าลกัษณะเฉพาะเอกฐาน  ค่าลกัษณะเฉพาะนยัทัว่ไป 

  Convergence and error analysis of methods in computational linear algebra, Direct 

methods for linear systems, matrix decompositions, iterative methods, Eigenvalue programs: the 

power, QR, Lanczos and other methods. Singular and generalized eigenvalues  

 

302516   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2                                                    3(3-0-6) 

                  Numerical Analysis II 

ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง  การประมาณของฟังกช์นั  การวเิคราะห์และการใช้

ขั้นตอนวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับการแกปั้ญหาในสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  และสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  

ทฤษฎีการประมาณ 

Interpolation theory and approximation of functions ,the analysis and use of 

numerical algorithms for the solution of ordinary and partial differential equations, and approximation 

theory  

 

302517  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

  Theory of Ordinary Differential Equation 

ทฤษฎีบทการมีจริงและการมีอนัเดียว ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น การมีอนัเดียว 

การปรับเรียบและการข้ึนอยูก่บัค่าเง่ือนไขเร่ิมตน้ของคาํตอบของระบบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

เมทริกซ์หลกัมูล เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล จุดเอกฐานปรกติ ระบบอิสระบนระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ 

ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั 

Existence and uniqueness theorems; systems of linear differential equations; 

uniqueness, smoothness and dependence on initial conditions of solutions of systems of ordinary 

differential equations; fundamental matrices, matrix exponential; series solutions; regular singular 

points; plane autonomous systems; stability theory; perturbation theory  
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302518 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2       3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations II 

สมการเชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและสอง วธีิการแบ่งชั้นและการวเิคราะห์ของคาํตอบ  

ทฤษฎีของลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชั้นของสมการอนัดบัสอง  การมีจริง  การมีอนัเดียว และการ

แสดงค่าผลเฉลยสาํหรับสมการคล่ืน  ปัญหาค่าขอบของดิริชเลตแ์ละนอยมานน์ สาํหรับสมการลาปลาซ  

ทฤษฎีศกัยใ์นโดเมนสองมิติและสูงกวา่  ทฤษฎีบทค่ากลางและกฎค่ามากท่ีสุด  เอกลกัษณ์ของกรีน  

ปัญหาค่าขอบค่าเร่ิมตน้ของสมการความร้อนและสมการคล่ืน  กฎค่ามากท่ีสุดของสมการพาราโบลิก  

วธีิของการขยายฟังกช์นัค่าเจาะจง  อนุกรมฟูเรียร์  และการแปลงฟูเรียร์ 

First and second order linear equations; classification and analytical methods of 

solution; Theory of characteristics and classification of second order equations, existence, uniqueness 

and representation of solutions for the wave equation, Dirichlet and Neumann boundary-value 

problems for the Laplace equation, potential theory in two and higher dimensional domains, mean-

value theorem and the maximum principle, Green’s functions and integral representations; initial 

boundary-value problems of heat equation and waves equation. Maximum principles of parabolic 

equations, method of eigenfunction expansions, Fourier series and Fourier transforms  

 

302519 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3     3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations III 

สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับคณิตศาสตร์ประยกุต ์ปัญหาดิริชเลตแ์ละนอยมานน์  วธีิ

ตวัแปรเชิงซอ้น ปัญหาเอกพนัธ์และไม่เอกพนัธ์  ฟังกช์นัของกรีน  วธีิการแปลงแบบอินทิกรัล เทคนิค

การแปรผนั  ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั การกระจายเชิงเส้นกาํกบั การกระจายชั้นขอบ  การประยกุตต์่าง ๆ 

Partial differential equations of applied mathematics. Dirichlet and Newmann 

problems; complex variable methods. Homogeneous and non-homogeneous problems; Green's 

functions, integral transform methods, variational techniques. Perturbation theory, asymptotic 

analysis, and boundary layer expansions. Applications  
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302521  ทฤษฎีกรุป                         3(3-0-6) 

  Group Theory 

กรุป กรุปยอ่ย กรุปปันส่วน กรุปท่ีมีตวัดาํเนินการ ทฤษฎีบทฟังกช์นัถอดแบบ ทฤษฎี

บทชอร์ดอง-เฮิลแดร์ ผลคูณตรง ทฤษฎีบทครัลชมิดต ์กรุปอาบีเลียน   

Groups, subgroups, factor groups, groups with operator, isomorphism theorems, 

Jordan-Holder theorem, direct product, Krull-Schmidt theorem, and abelian groups  

 

302524  ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 1         3(3-0-6) 

  Algebraic Semigroup Theory I 

ความรู้พื้นฐาน  ความสัมพนัธ์ของกรีน  ก่ึงกรุปผกผนั  การแปลงก่ึงกรุป  การแยกส่วน

ขยายและการแทนท่ีของก่ึงกรุป  ความรู้พื้นฐานของก่ึงริง 

Elementary concepts, Green's relations, inverse semigroups, transformation 

semigroups, decompositions, extensions and representations of semigroups, introduction to semirings  

 

302525  ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 2     3(3-0-6) 

                Algebraic  Semigroup  Theory II 

การแยกก่ึงแลททิซ ก่ึงกรุปปรกติอยา่งบริบูรณ์ ก่ึงกรุปเสรี อะมลัแกมก่ึงกรุป 

Semilattice decompositions, completely regular semigroups, free semigroups, 

semigroups amalgams  

 

302526  ทฤษฎีมอดูลและริง 1                    3(3-0-6) 

   Ring and Module Theory I 

มอดูลและมอดูลยอ่ย สัณฐานของมอดูล อนัตรสัณฐานส่วนของผลบวกตรง ผลบวก

ตรงและผลคูณของมอดูล การก่อกาํเนิดและการก่อกาํเนิดร่วมเก่ียว เซมิซิมเปิลมอดูล ซอคเคิลและแรดิ

คอล เง่ือนไขลูกโซ่ ริงเซมิซิมเปิล ริงโลคอลและริงแบบอาร์ทิน ภาวะอินเจคทีฟและภาวะโปรเจคทีฟ 

โปรเจคทีฟมอดูลและตวัก่อกาํเนิด อินเจคทีฟมอดูลและตวัก่อกาํเนิดร่วมเก่ียว 

Modules and submodules, homomorphism of modules, endomorphism, direct 

summands, direct sum and product of modules, generating and cogenerating. Semisimple modules, 

the socles and the radicals, chain conditions, semisimple rings, local rings and Artinian rings, 

Projectivity and injectivity, projective modules and generators, injective modules and cogenerators  
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302527  ทฤษฎีมอดูลและริง 2                        3(3-0-6) 

   Ring and Module Theory II 

มอดูลท่ีเป็นผลประกอบของอนุกรม  การแยกจาํแนกของมอดูล  สมบติัการแลกเปล่ียน

และสมบติัการตดัออก  มอดูลอินเจคทีฟและริงแบบเนอแทร์  ริงเซมิเปอร์เฟก  ริงเปอร์เฟก  ริงซีเรียล

และริงควอซี–โฟรเบนิอุส 

Modules with composition series, indecomposible decomposition of modules,  

Exchange property and cancellation property,  Injective modules and Noetherian rings,  Semiperfect 

rings, perfect rings, serial rings and Quasi–Frobinius rings  

 

302528  ทฤษฎีเมทริกซ์           3(3-0-6) 

   Matrix Theory 

เมทริกซ์ ตวักาํหนดและระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้น รูปแบบ

บญัญติั    จอร์แดน ฟังกช์นัของเมทริกซ์ นอร์มและขอบเขตสาํหรับค่าลกัษณะเฉพาะ ตวัผกผนันยัทัว่ไป  

และเมทริกซ์ไม่เป็นลบ 

Matrices, determinant and system of linear equations, linear spaces, linear 

transformation, Jordan Canonical forms, functions of matrices, norms and bounds for eigenvalues, 

generalized inverses, nonnegative matrices  

 

302534  เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์     3(3-0-6) 

               Differential Geometry 

ส่วนโคง้ในสามมิติ  เรขาคณิตในสามมิติ  แคลคูลสับนพื้นผวิ   เรขาคณิตของพื้นผิวใน

สามมิติ    คุณสมบติัจากภายในของพื้นผิว   

Curves in 3-space, geometry in 3-space, calculus on a surface, geometry of surfaces 

in 3-space, intrinsic property of surfaces  
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302551  ทฤษฎีกราฟ 2      3(3-0-6) 

   Graph Theory II 

ความรู้เบ้ืองตน้ในทฤษฎีกราฟ  โครงสร้างของกราฟ  กราฟและกรุป  กราฟเคยเ์ลย ์ 

ตน้ไมแ้ละสภาพเช่ือมโยง  กราฟและไดกราฟของออยเลอร์  กราฟและไดกราฟของแฮมิลโทเนียน 

กราฟเชิงระนาบ  

Fundamental concepts; structure of graphs, graphs and groups, digraphs, Cayley  

graphs, trees and connectivity, eulerian and hamiltonian graphs and digraphs, planar graphs  

 

302552  ทฤษฎีกราฟ 3           3(3-0-6) 

               Graph Theory III 

กราฟฝังใน   การใหสี้กราฟ  การจบัคู่  การหาตวัประกอบ  การแยกตวัประกอบ  โด

มิเนชนัของกราฟ  ทฤษฎีกราฟสุดขีด  ทฤษฎีแรมเซย ์ วธีิเชิงความน่าจะเป็นในทฤษฎีกราฟ    

Graph embeddings, graph colorings, matchings, factors and decompositions, 

domination in graphs, extremal graph theory, Ramsey theory, the probabilistic method in graph theory  

 

302553  คณิตศาสตร์เชิงการจดั 1                                                        3(3-0-6) 

  Combinatorics I 

คณิตศาสตร์เชิงการจดัเบ้ืองตน้  อนุกรมรูปนยั  ฟังกช์นัก่อกาํเนิดและการประยกุต ์

สูตรการเพิ่มเขา้-ตดัออก  การผกผนั 

Elementary combinatorics, formal series, generating functions and its applications, 

Inclusion – Exclusion formulas, Inversions 

 

302554  คณิตศาสตร์เชิงการจดั 2                                                  3(3-0-6) 

  Combinatorics II 

เซตอนัดบับางส่วน  ฟังกช์นัเมอบิอุส  การผกผนัของเซตอนัดบับางส่วน  ทฤษฎีของ

โพลยา  ทฤษฎีของแรมเซย ์ การออกแบบเชิงการจดั 

Partially ordered sets, Möbius function, inversion for posets, Polya’s theory, Ramsey 

theory, combinatorial designs  

 



 49 

302561  ทอพอโลย ี                               3(3-0-6) 

  Topology 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยทีัว่ไป  ปริภูมิยอ่ย  สมานสัณฐาน  ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร  

การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ความเช่ือมโยง  ปริภูมิกระชบั  ปริภูมิเมตริก  วถีิฮอมอโทปิก 

General topological spaces, subspaces, homeomorphisms, product spaces, quotient 

spaces, convergence, separation, connectedness, compact spaces, metric spaces, homotopic paths  

 

302571  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1                      3(3-0-6) 

               Mathematical Programming I 

ตวัแบบกาํหนดการเชิงเส้น  รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และการแปลความของ 

กาํหนดการเชิงเส้น  วธีิซิมเพลกซ์และวธีิซิมเพลกซ์แกไ้ข   คู่เสมอกนั   การวิเคราะห์หลงัค่าเหมาะท่ีสุด   

วธีิจุดภายใน 

Linear programming models, mathematical foundation and interpretation of linear 

programming, the simplex and revised simplex algorithms, duality, post optimality analysis, interior 

point methods  

 

302572  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2                      3(3-0-6) 

             Mathematical Programming II 

การหาค่าเหมาะท่ีสุดตามแบบฉบบั  การวเิคราะห์เชิงนูน  เง่ือนไขการมีค่าเหมาะท่ีสุด

ของคารูช-คุน-ทกัเคอร์  เกณฑก์าํหนดของเง่ือนไขบงัคบั  ภาวะคู่กนัและเง่ือนไขการมีค่าเหมาะท่ีสุด

ของจุดอานมา้  ฟังกช์นับงัคบัและฟังกช์นัเขตแดน  กาํหนดการเชิงกาํลงัสอง  กาํหนดการแยกส่วน  

กาํหนดการเศษส่วน และกาํหนดการเชิงเรขาคณิต 

Classical optimization, convex analysis, Karush-Kuhn-Tucker optimality  

conditions, constraint qualifications, duality and saddle point optimality conditions, penalty and 

barrier functions, quadratic programming, separable programming, fractional programming, 

geometric programming  
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302573  เน้ือหาเลือกจากการวจิยัดาํเนินงาน                     3(3-0-6) 

  Selected Topics in Operation Research 

กาํหนดการพลวตั  กาํหนดการเชิงจาํนวนเตม็ ปัญหาข่ายงาน ปัญหาการขนส่ง 

Dynamic programming, Integer programming, Transportation and assignment 

problems. Network analysis  

 

302574  สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง  1                      3(3-0-6) 

  Advanced Mathematical Statistics I 

การแจกแจงของการสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของการทดสอบและตวัประมาณ  ช่วงความเช่ือมัน่  การทดสอบเชิงเส้นทัว่ไป 

ทฤษฎีเกาส์-มาร์โคฟ  หวัขอ้เลือกสรรโดยวธีินอนพาราเมตริกและการวิเคราะห์เชิงอนุบรรพ 

Sampling distributions, estimation and hypothesis testing, optimum properties of 

tests and estimates, confidence intervals, the general linear hypothesis, the Gauss-Markov theorem, 

selected topics from non-parametric methods and sequential analysis  

 

  302575  สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                       3(3-0-6) 

    Advanced Mathematical Statistics II 

ทฤษฎีการตดัสินใจ ปัญหาการตดัสินใจทัว่ไป กระบวนการท่ีเหมาะท่ีสุด การทดสอบ

สมมติฐาน การประมาณค่าแบบจุด ความไม่เอนเอียง ความเพียงพอ ความไม่เปล่ียนแปลง การประมาณ

ค่าแบบช่วง การทดสอบท่ีมีกาํลงัสูงสุดเอกรูป การทดสอบเชิงเส้น หลกัการมินิแมก็ซ์ วธีิการนอนพารา

เมตริกและวธีิการเชิงอนุบรรพ 

Decision theory, the general decision problem, optimum procedures, hypothesis 

testing, point estimation, unbiasedness, sufficiency, invariant, interval estimation, uniformly most 

powerful tests, linear hypothesis, the minimax principle, non-parametric and sequential method  

 

302611  ทฤษฎีปริภูมิบานาค                        3(3-0-6) 

   Banach Space Theory 

ทอพอโลยแีละข่าย ปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลย ี ทอพอโลยแีบบอ่อนและทอพอโลยี

แบบอ่อน (*) ความนูน ความมน ความเรียบและคุณสมบติัเรขาคณิตอ่ืน ๆ 
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Topologies and nets, topological vector spaces, the weak and weak (*) topologies, 

convexity, rotundity, smoothness and other geometrical properties  

 

302612  ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 

                Measure Theory and Probability 

การวดัและการหาปริพนัธ์ แนวคิดของการลู่เขา้ ตวัแปรสุ่ม ความเป็นอิสระ และค่า

คาดหวงัแบบเง่ือนไข กฏของจาํนวนท่ีมีค่ามาก ทฤษฎีบทการลู่เขา้สู่ศูนยก์ลาง และทฤษฎีบทมาร์ติงเกล 

Measures and integrations, convergence concepts, random variables, independent 

and conditional expectation, laws of large numbers, central limit theorems and martingale theory  

 

302613 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั                        3(3-0-6) 

               Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 

วธีิการเชิงตวัเลขสาํหรับปัญหาค่าเร่ิมตน้ รวมทั้งวธีิตวัทาํนาย-ตวัแก ้วธีิรุงเง-คุตตา  วธีิ

ผสมและวธีิประมาณค่านอกช่วง  ระบบท่ีแกย้าก  วิธียงิเป้าสาํหรับปัญหาค่าขอบสองจุด  ผลท่ีมี

เสถียรภาพสัมพทัธ์และสัมบรูณ์  วธีิก่ึงเชิงเส้น 

Numerical methods for initial value problems including predictor-corrector, Runge-

Kutta, hybrid and extrapolation methods, Stiff systems, Shooting methods for two-point boundary 

value problems, Absolute and relative stability results, Quasilinearization method  

 

302614 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย                         3(3-0-6) 

               Numerical Solution of Partial Differential Equations 

สาํรวจวธีิผลต่างจาํกดัสาํหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  รวมทั้งสมการเชิงวงรี  

พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา  แนะนาํวธีิธาตุมูลจาํกดั  การประยกุตก์บัสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยทั้งชนิด

เชิงวงรีและเชิงพาราโบลา 

A survey of finite difference methods for partial differential equations including 

elliptic, parabolic and hyperbolic PDE’s, An introduction to the finite element method, Application to 

both linear and nonlinear elliptic and parabolic partial differential equations 
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302615  การวเิคราะห์เชิงประยกุต ์                                                        3(3-0-6) 

              Applied Analysis 

ทฤษฎีของสมการอนุพนัธ์เชิงเส้น  ทฤษฎีสตูร์ม-ลีอูวลิล ์ การวเิคราะห์ฟูเรียร์  ฟังกช์นั

เศษ  การแปลงเชิงปริพนัธ์  ปัญหาค่าขอบ ฟังกช์นัของกรีน  สมการปริพนัธ์ 

Theory of linear differential equation, Sturm-Liouville theory, Fourier analysis, 

special functions, integral transforms, boundary-value problems, Green’s functions, integral equations  

 

302616  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1                                                        3(3-0-6) 

Mathematical Modeling I  

กระบวนการวยิตุ  สมการผลต่างเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  กระบวนการต่อเน่ืองและ

สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  การมีอยูแ่ละความเป็นไปไดอ้ยา่งเดียวของผลเฉลย  เสถียรภาพของผลเฉลย  

ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั  วธีิเฟส-ระนาบและผลเฉลยเชิงคุณภาพ การประยกุต ์

Discrete process, linear and nonlinear difference equations, continuous processes and 

ordinary differential equations, existence and uniqueness of solution, stability of solutions, 

Perturbation theory, phase-plane methods and qualitative solutions and its applications  

 

302617  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2                                                        3(3-0-6) 

               Mathematical Modeling II  

ทฤษฎีบทการมีอยู ่ความเป็นไปไดอ้ยา่งเดียว และความต่อเน่ือง  ผลเฉลยโดยประมาณ

ดว้ยวธีิทาํซํ้ า  ระบบอิสระ  การวเิคราะห์เฟส-ระนาบ  ผลเฉลยเป็นคาบ  จุดเอกฐาน  วฏัจกัรและลิมิตวฏั

จกัร  ทฤษฎีไบเฟอร์เคชนั  ทฤษฎีเก่ียวกบัเสถียรภาพ  ฟังกช์นัไลพนูอฟ  การคน้ควา้เชิงวเิคราห์และเชิง

เรขาคณิตของสมการอนัดบัสอง เช่น สมการของแวน เดอร์ พลู และ ของไลนาร์ด  

 Existence, uniqueness and continuity theorems, approximate solutions by method of 

iteration, study of autonomous systems, phase-plane analysis, periodic solutions, singular points, 

cycles, limit cycles, bifurcation, stability theory, chaos, Liapunov function, analytical and geometrical 

investigations of second-order equations such as Vander Pol’s and Lienard equations  
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302621  ทฤษฎีริงไม่สลบัท่ี                                   3(3-0-6) 

                Noncommutative Ring Theory 

เนอเทอเรียนและอาร์ทิเนียนริง ทฤษฎีบทโครงสร้างเวดเดอร์เบิร์น สาํหรับแบบริงก่ึง

เชิงเดียว ริงของผลหาร และริงท่ีอธิบายลกัษณะเฉพาะดว้ยมอดูลบนริงนั้น 

Noetherion and Artinian rings, Wedderburn structure theory for semisimple rings, 

rings of quotients and rings charaterized by their modules  

 

302622  พีชคณิตเชิงฮอมอโลย ี                                   3(3-0-6) 

               Homological Algebra 

มอดูลบนริง ผลคูณเทนเซอร์ และกรุปของสาทิสสัณฐาน แคท็ทิกอริและฟังกเ์ตอร์ 

ฮอมอโลยฟัีงกเ์ตอร์ โปรเจคทีฟและอินเจคทีฟมอดูล ฟังกเ์ตอร์อนุพทัธ์ 

Modules over a ring, tensor products and groups of homomorphisms, categories and 

functors, homology functors, projective and injective modules, derived  functors  

 

302623  ทฤษฎีแลททิซ                    3(3-0-6) 

               Lattice Theory 

สัจพจน์ของแลททิซ  ทฤษฎีโครงสร้างและการแทนท่ี  แลททิซบริบูรณ์  การประยกุต์

ทางพีชคณิตและทางทอพอโลยทีัว่ไป  กรุปอนัดบัแลททิซ  โมนอยดอ์นัดบัแลททิซ 

Postulates for lattices,  structure and representation theory,  complete lattices,  

application to algebra and general topology,  lattice ordered groups,  lattice ordered monoids  

 

302671  เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด     3(3-0-6) 

               Optimization Techniques 

การหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีไม่มีเง่ือนไขบงัคบั  การคน้หาตามเส้น  การคน้หาหลายมิติ  วธีิ

สาํหรับการหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีมีเง่ือนไขบงัคบั  วธีิภาพฉายเกรเดียนต ์ วธีิลดทอนเกรเดียนต์ 

Unconstrained optimization, line search, multidimensional search. Methods for 

constrained optimization, gradient projection methods, reduced gradient methods  
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302672  ความน่าจะเป็นและขบวนการเฟ้นสุ่ม     3(3-0-6) 

               Probability and Stochastic Process 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของตวัแบบความน่าจะเป็น ความเป็นอิสระ ตวัแปรสุ่มและการแจก

แจงของตวัแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบเง่ือนไข กฎของจาํนวนท่ีมีค่ามาก ทฤษฎีบทขีดจาํกดักลาง แนว

เดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟและการเคล่ือนไหวแบบราวเนียน บทประยกุต ์คดัสรรบางเร่ือง 

Basic properties of probability models, independence, random variables and their 

distributions, conditional probability, law of large numbers, central limit theorem, random walk, 

Markov chains and Brownian motion, selected applications  

 

302673  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับการเงิน     3(3-0-6) 

                Partial Differential Equations for Finance 

การหาการควบคุมท่ีเหมาะสม การโปรแกรมเชิงพลศาสตร์ สมการแฮมิลตนัจาโคบี ผล

เฉลยความหนืด การควบคุมท่ีเหมาะสมเฟ้นสุ่ม ช่วงเวลาแบบต่อเน่ืองและเตม็หน่วย สมการแฮมิลตนั-

จาโคบี-เบลแมน การตรวจสอบการโตแ้ยง้ สมการเชิงอนุพนัธ์เฟ้นสุ่มสูตรเฟยม์นัน์คซั เวลาหยดุน่ิง 

ทฤษฏีบทกิลซานอฟ สมการพาราโบลิก ผลเฉลยพื้นฐาน ปัญหาค่าขอบ หลกัการค่าสูงสุด บทประยกุต์

เก่ียวกบัการเงินรวมทั้งการหากรอบเหมาะสมและการเลือกไพรซิงค ์

Deterministic optimal control, dynamic programming, Hamiton-Jacobi equations, 

viscosity solutions, Stochastic optimal control, discrete and continuous time, the Hamilton-Jacobi-

Bellman equation, verification of arguments,  Stochastic differential equations,  Ito’s lemma, 

backward and forward Kolmogorov equations, the Feynman – Kac formula, stopping times, 

Girsanov’s theorem,  Parabolic equations, fundamental solution, boundary value problems, maximum 

principle,  Applications to finance including portfolio optimization and option pricing  

 

302691  การศึกษารายบุคคลในวชิาคณิตศาสตร์                     3(3-0-6) 

                Individual Studies in Mathematics 

นิสิตและอาจารยร่์วมกนัพิจารณาเน้ือหาท่ีจะศึกษา 

Student and teacher choose the special interesting topic to study   

 

 

 



 55 

3.  หลกัสูตรแบบ 2.2 

302999 ดุษฎีนิพนธ์                                                    48 หน่วยกิต                                                       

 Dissertation 

วจิยัในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์  สาํหรับหลกัสูตรแบบ 2.2   

Research on topics in mathematics for  the study program 2.2 

   ก. หมวดวชิาพืน้ฐาน    จํานวน  12  หน่วยกติ 

302511  การวเิคราะห์เชิงจริง                            3(3 - 0 - 6)  

 Real Analysis  

ทฤษฎีเซตเบ้ืองตน้ ระบบจาํนวนจริง เมเชอร์เลอเบสก ์อินทิกรัลเลอเบสก ์การหา

อนุพนัธ์และการหาปริพนัธ์ ปริภูมิแบบฉบบับานาค 

  Introduction toset theory, the real number system, the Lebesgue measure, the 

Lebesgue integral, differentiation and integration, the classical Banach spaces  

 

302513 การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชนั          3(3-0-6) 

               Functional Analysis 

  ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมินอร์ม ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต 

ทฤษฎีบทสาํคญัในปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ทฤษฎีจุดตรึงบานาค ทฤษฎีการประมาณ ตวั

ดาํเนินการเชิงเส้น ทฤษฎีเชิงสเปกตรัม 

  Metric spaces, normed linear spaces, Banach spaces, inner product spaces, Hilbert 

spaces, fundamental theorems for normed and Banach spaces, further applications : Banach fixed 

point theorems, further applications : approximation theory, spectral theory of linear operators in 

normed spaces 

 

302522 พีชคณิตแนวใหม่               3(3-0-6) 

Modern Algebra 

กรุป  กรุปยอ่ยปกติ  กรุปผลหาร  ทฤษฎีบทของเคยเ์ลยแ์ละของซิโลว ์ ริง  ไอดีลและ

ริงผลหาร  ริงพหุนาม  ฟีลด ์ ฟีลดภ์าคขยาย  ทฤษฎีบทของกาลวั  

Groups, normal subgroups, quotient groups, Cayley’s theorem, Sylow theorems, 

Rings, ideals and quotient rings, polynomial rings, Fields, extension fields, elements of Galois theory  
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302523  พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง      3(3-0-6) 

   Advanced Linear Algebra  

ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ฟังกช์นันลัเชิงเส้น ปริภูมิคู่เสมอ ค่าลกัษณะเฉพาะ

และเวกเตอร์ลกัษณะเฉพาะ พหุนามลบลา้งและพหุนามเล็กสุด รูปแบบบญัญติัของจอร์แดน ปริภูมิผล

คูณภายใน ขั้นตอนวธีิการตั้งฉากและขั้นตอนวธีิของกราม–ชมิดต ์  ตวัดาํเนินการยนิูแทรีและตวั

ดาํเนินการปรกติ รูปแบบเชิงเส้นคู่ 

Vector spaces, linear transformations, linear functional and dual spaces, 

characteristic value and characteristic vectors, annihilating and minimal polynomials, Jordan 

canonical form, inner product spaces, orthogonal and Gram – Schmidt  process, unitary and normal 

operator, bilinear forms  

 

ข.  หมวดวชิาบังคับ    จํานวน  3  หน่วยกติ 

302692  หวัขอ้วิจยัปัจจุบนัทางคณิตศาสตร์                     1(0-2-1) 

               Current Research in Mathematics               

อภิปรายและนาํเสนอหวัขอ้ท่ีทนัสมยัและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 

Discussion and oral presentation of current and interesting topics in mathematics  

 

302693 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1                                   1(0-2-1) 

           Seminar in Advanced Mathematics I 

อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัทางคณิตศาสตร์ท่ีทาํกนัอยูใ่นปัจจุบนัโดยแยกตามสาขาวชิา 

Discussion of current research in different fields of mathematics  

 

302694 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                                   1(0-2-1) 

              Seminar in Advanced Mathematics II 

อภิปรายเก่ียวกบังานวจิยัทางคณิตศาสตร์ท่ีทาํกนัอยูใ่นปัจจุบนั โดยแยกตามสาขาวชิา

ท่ีแตกต่างกนัไป และเก่ียวขอ้งกบัหวัขอ้วทิยานิพนธ์ 

Discussion  of  current  research in different fields of mathematics and related to 

research proposal  
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ค.  หมวดวชิาเลอืก    จํานวนไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกติ 

302512   การวเิคราะห์เชิงซอ้น         3(3-0-6) 

                                  Complex Analysis 

  ฟังกช์นัฮาร์มอนิก อินทิกรัลปัวส์ซอง ปัญหาดีรีเคล การส่งคงรูป ผลคูณอนนัต ์การยดื

ขยายโดเมนของฟังกช์นัวเิคราะห์ 

  Introduction to set theory, the real number system, the Lebesgue measure, the 

Lebesgue integral, differentiation and integration, the classical Banach spaces  

 

 302514   การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นัไม่เชิงเส้น                                 3(3-0-6)     

                  Nonlinear Functional Analysis 

เฮมิคอนตินิวอิตีและเดมิคอนตินิวอิตี  ทฤษฎีหลกัของตวัดาํเนินการทางเดียว  ตวั

ดาํเนินการเนมิคกี  สมการววิฒัน์อนัดบัหน่ึง    ทฤษฎีหลกัของตวัดาํเนินการทางเดียวของสมการววิฒัน์

อนัดบัหน่ึง   การประยกุตข์องสมการเชิงอนุพนัธ์แบบควอซีลิเนียเชิงพาราโบลา   

Hemicontinuity and Demicontinuity, the main theorem on Monotone operators, the 

Nemyckii operator, the First-Order Evolution Equations, the main theorem on Monotone First-Order 

Evolution Equations, Application to Quasi-Linear Parabolic Differential Equation  

 

302515   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1                                                        3(3-0-6) 

                 Numerical Analysis I 

วธีิการลู่เขา้และการวเิคราะห์ค่าคลาดเคล่ือนในพีชคณิตเชิงเส้นการคณนา  วธีิแบบตรง

สาํหรับระบบเชิงเส้น  การแยกของเมทริกซ์  วธีิทาํซํ้ า  โปรแกรมของค่าลกัษณะเฉพาะ โดยระเบียบวธีิ

กาํลงั  คิวอาร์  แลนคซ์อส  และระเบียบวธีิอ่ืน ๆ  ค่าลกัษณะเฉพาะเอกฐาน  ค่าลกัษณะเฉพาะนยัทัว่ไป 

  Convergence and error analysis of methods in computational linear algebra, Direct 

methods for linear systems, matrix decompositions, iterative methods, Eigenvalue programs: the 

power, QR, Lanczos and other methods, Singular and generalized eigenvalues  
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302516   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2                                                    3(3-0-6) 

                  Numerical Analysis II 

ทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง  การประมาณของฟังกช์นั  การวเิคราะห์และการใช้

ขั้นตอนวธีิเชิงตวัเลขสาํหรับการแกปั้ญหาในสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  และสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  

ทฤษฎีการประมาณ 

Interpolation theory and approximation of functions ,the analysis and use of 

numerical algorithms for the solution of ordinary and partial differential equations, and approximation 

theory  

 

302517  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

  Theory of Ordinary Differential Equation 

ทฤษฎีบทการมีจริงและการมีอนัเดียว ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น การมีอนัเดียว 

การปรับเรียบและการข้ึนอยูก่บัค่าเง่ือนไขเร่ิมตน้ของคาํตอบของระบบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 

เมทริกซ์หลกัมูล เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชียล จุดเอกฐานปรกติ ระบบอิสระบนระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ 

ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั 

Existence and uniqueness theorems; systems of linear differential equations; 

uniqueness, smoothness and dependence on initial conditions of solutions of systems of ordinary 

differential equations; fundamental matrices, matrix exponential; series solutions; regular singular 

points; plane autonomous systems; stability theory; perturbation theory  

 

302518 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2       3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations II 

สมการเชิงเส้นอนัดบัหน่ึงและสอง วธีิการแบ่งชั้นและการวเิคราะห์ของคาํตอบ  

ทฤษฎีของลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชั้นของสมการอนัดบัสอง  การมีจริง  การมีอนัเดียว และการ

แสดงค่าผลเฉลยสาํหรับสมการคล่ืน  ปัญหาค่าขอบของดิริชเลตแ์ละนอยมานน์ สาํหรับสมการลาปลาซ  

ทฤษฎีศกัยใ์นโดเมนสองมิติและสูงกวา่  ทฤษฎีบทค่ากลางและกฎค่ามากท่ีสุด  เอกลกัษณ์ของกรีน  

ปัญหาค่าขอบค่าเร่ิมตน้ของสมการความร้อนและสมการคล่ืน  กฎค่ามากท่ีสุดของสมการพาราโบลิก  

วธีิของการขยายฟังกช์นัค่าเจาะจง  อนุกรมฟูเรียร์  และการแปลงฟูเรียร์ 

First and second order linear equations; classification and analytical methods of 

solution; Theory of characteristics and classification of second order equations, existence, uniqueness 
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and representation of solutions for the wave equation, Dirichlet and Neumann boundary-value 

problems for the Laplace equation, potential theory in two and higher dimensional domains, mean-

value theorem and the maximum principle, Green’s functions and integral representations; initial 

boundary-value problems of heat equation and waves equation. Maximum principles of parabolic 

equations, method of eigenfunction expansions, Fourier series and Fourier transforms  

 

302519 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3     3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations III 

สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับคณิตศาสตร์ประยกุต ์ปัญหาดิริชเลตแ์ละนอยมานน์  วธีิ

ตวัแปรเชิงซอ้น ปัญหาเอกพนัธ์และไม่เอกพนัธ์  ฟังกช์นัของกรีน  วธีิการแปลงแบบอินทิกรัล เทคนิค

การแปรผนั  ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั การกระจายเชิงเส้นกาํกบั การกระจายชั้นขอบ  การประยกุตต์่าง ๆ 

Partial differential equations of applied mathematics. Dirichlet and Newmann 

problems; complex variable methods, Homogeneous and non-homogeneous problems; Green's 

functions, integral transform methods, variational techniques. Perturbation theory, asymptotic 

analysis, and boundary layer expansions, Applications  

 

302521  ทฤษฎีกรุป                        3(3-0-6) 

  Group Theory 

กรุป กรุปยอ่ย กรุปปันส่วน กรุปท่ีมีตวัดาํเนินการ ทฤษฎีบทฟังกช์นัถอดแบบ ทฤษฎี

บทชอร์ดอง-เฮิลแดร์ ผลคูณตรง ทฤษฎีบทครัลชมิดต ์กรุปอาบีเลียน   

Groups, subgroups, factor groups, groups with operator, isomorphism theorems, 

Jordan-Holder theorem, direct product, Krull-Schmidt theorem, and abelian groups  

 

302524  ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 1         3(3-0-6) 

  Algebraic Semigroup Theory I 

ความรู้พื้นฐาน  ความสัมพนัธ์ของกรีน  ก่ึงกรุปผกผนั  การแปลงก่ึงกรุป  การแยกส่วน

ขยายและการแทนท่ีของก่ึงกรุป  ความรู้พื้นฐานของก่ึงริง 

Elementary concepts, Green's relations, inverse semigroups, transformation 

semigroups, decompositions, extensions and representations of semigroups, introduction to semirings  
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302525  ทฤษฎีก่ึงกรุปเชิงพีชคณิต 2           3(3-0-6) 

                Algebraic  Semigroup  Theory II 

การแยกก่ึงแลททิซ ก่ึงกรุปปรกติอยา่งบริบูรณ์ ก่ึงกรุปเสรี อะมลัแกมก่ึงกรุป 

Semilattice decompositions, completely regular semigroups, free semigroups, 

semigroups amalgams  

 

302526  ทฤษฎีมอดูลและริง 1                        3(3-0-6) 

   Ring and Module Theory I 

มอดูลและมอดูลยอ่ย สัณฐานของมอดูล อนัตรสัณฐานส่วนของผลบวกตรง ผลบวก

ตรงและผลคูณของมอดูล การก่อกาํเนิดและการก่อกาํเนิดร่วมเก่ียว เซมิซิมเปิลมอดูล ซอคเคิลและแรดิ

คอล เง่ือนไขลูกโซ่ ริงเซมิซิมเปิล ริงโลคอลและริงแบบอาร์ทิน ภาวะอินเจคทีฟและภาวะโปรเจคทีฟ 

โปรเจคทีฟมอดูลและตวัก่อกาํเนิด อินเจคทีฟมอดูลและตวัก่อกาํเนิดร่วมเก่ียว 

Modules and submodules, homomorphism of modules, endomorphism, direct 

summands, direct sum and product of modules, generating and cogenerating. Semisimple modules, 

the socles and the radicals, chain conditions, semisimple rings, local rings and Artinian rings, 

Projectivity and injectivity, projective modules and generators, injective modules and cogenerators  

 

302527  ทฤษฎีมอดูลและริง 2                        3(3-0-6) 

   Ring and Module Theory II 

มอดูลท่ีเป็นผลประกอบของอนุกรม  การแยกจาํแนกของมอดูล  สมบติัการแลกเปล่ียน

และสมบติัการตดัออก  มอดูลอินเจคทีฟและริงแบบเนอแทร์  ริงเซมิเปอร์เฟก  ริงเปอร์เฟก  ริงซีเรียล

และริงควอซี–โฟรเบนิอุส 

Modules with composition series, indecomposible decomposition of modules.  

Exchange property and cancellation property,  Injective modules and Noetherian rings,  Semiperfect 

rings, perfect rings, serial rings and Quasi–Frobinius rings 
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302528  ทฤษฎีเมทริกซ์           3(3-0-6) 

   Matrix Theory 

เมทริกซ์ ตวักาํหนดและระบบสมการเชิงเส้น ปริภูมิเชิงเส้น การแปลงเชิงเส้น รูปแบบ

บญัญติั    จอร์แดน ฟังกช์นัของเมทริกซ์ นอร์มและขอบเขตสาํหรับค่าลกัษณะเฉพาะ ตวัผกผนันยัทัว่ไป  

และเมทริกซ์ไม่เป็นลบ 

Matrices, determinant and system of linear equations, linear spaces, linear 

transformation, Jordan Canonical forms, functions of matrices, norms and bounds for eigenvalues, 

generalized inverses, nonnegative matrices  

 

302534  เรขาคณิตเชิงอนุพนัธ์     3(3-0-6) 

               Differential Geometry 

ส่วนโคง้ในสามมิติ  เรขาคณิตในสามมิติ  แคลคูลสับนพื้นผวิ   เรขาคณิตของพื้นผิวใน

สามมิติ    คุณสมบติัจากภายในของพื้นผิว   

Curves in 3-space, geometry in 3-space, calculus on a surface, geometry of surfaces 

in 3-space, intrinsic property of surfaces  

 

302551  ทฤษฎีกราฟ 2      3(3-0-6) 

   Graph Theory II 

ความรู้เบ้ืองตน้ในทฤษฎีกราฟ  โครงสร้างของกราฟ  กราฟและกรุป  กราฟเคยเ์ลย ์ 

ตน้ไมแ้ละสภาพเช่ือมโยง  กราฟและไดกราฟของออยเลอร์  กราฟและไดกราฟของแฮมิลโทเนียน 

กราฟเชิงระนาบ  

Fundamental concepts; structure of graphs, graphs and groups, digraphs, Cayley  

graphs, trees and connectivity, eulerian and hamiltonian graphs and digraphs, planar graphs  

 

302552  ทฤษฎีกราฟ 3           3(3-0-6) 

               Graph Theory III 

กราฟฝังใน   การใหสี้กราฟ  การจบัคู่  การหาตวัประกอบ  การแยกตวัประกอบ  โด

มิเนชนัของกราฟ  ทฤษฎีกราฟสุดขีด  ทฤษฎีแรมเซย ์ วธีิเชิงความน่าจะเป็นในทฤษฎีกราฟ    
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Graph embeddings, graph colorings, matchings, factors and decompositions, 

domination in graphs, extremal graph theory, Ramsey theory, the probabilistic method in graph theory  

 

302553  คณิตศาสตร์เชิงการจดั 1                                                        3(3-0-6) 

  Combinatorics I 

คณิตศาสตร์เชิงการจดัเบ้ืองตน้  อนุกรมรูปนยั  ฟังกช์นัก่อกาํเนิดและการประยกุต ์

สูตรการเพิ่มเขา้-ตดัออก  การผกผนั 

Elementary combinatorics, formal series, generating functions and its applications, 

Inclusion – Exclusion formulas, Inversions 

 

302554  คณิตศาสตร์เชิงการจดั 2                                                  3(3-0-6) 

  Combinatorics II 

เซตอนัดบับางส่วน  ฟังกช์นัเมอบิอุส  การผกผนัของเซตอนัดบับางส่วน  ทฤษฎีของ

โพลยา  ทฤษฎีของแรมเซย ์ การออกแบบเชิงการจดั 

Partially ordered sets, Möbius function, inversion for posets, Polya’s theory, Ramsey 

theory, combinatorial designs  

 

302561  ทอพอโลย ี                               3(3-0-6) 

  Topology 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยทีัว่ไป  ปริภูมิยอ่ย  สมานสัณฐาน  ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร  

การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ความเช่ือมโยง  ปริภูมิกระชบั  ปริภูมิเมตริก  วถีิฮอมอโทปิก 

General topological spaces, subspaces, homeomorphisms, product spaces, quotient 

spaces, convergence, separation, connectedness, compact spaces, metric spaces, homotopic paths  

 

302571  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 1                      3(3-0-6) 

               Mathematical Programming I 

ตวัแบบกาํหนดการเชิงเส้น  รากฐานเชิงคณิตศาสตร์และการแปลความของ 

กาํหนดการเชิงเส้น  วธีิซิมเพลกซ์และวธีิซิมเพลกซ์แกไ้ข   คู่เสมอกนั   การวิเคราะห์หลงัค่าเหมาะท่ีสุด   

วธีิจุดภายใน 
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Linear programming models, mathematical foundation and interpretation of linear 

programming, the simplex and revised simplex algorithms, duality, post optimality analysis, interior 

point methods  

 

302572  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ 2                      3(3-0-6) 

             Mathematical Programming II 

การหาค่าเหมาะท่ีสุดตามแบบฉบบั  การวเิคราะห์เชิงนูน  เง่ือนไขการมีค่าเหมาะท่ีสุด

ของคารูช-คุน-ทกัเคอร์  เกณฑก์าํหนดของเง่ือนไขบงัคบั  ภาวะคู่กนัและเง่ือนไขการมีค่าเหมาะท่ีสุด

ของจุดอานมา้  ฟังกช์นับงัคบัและฟังกช์นัเขตแดน  กาํหนดการเชิงกาํลงัสอง  กาํหนดการแยกส่วน  

กาํหนดการเศษส่วน และกาํหนดการเชิงเรขาคณิต 

Classical optimization, convex analysis, Karush-Kuhn-Tucker optimality  

conditions, constraint qualifications, duality and saddle point optimality conditions, penalty and 

barrier functions, quadratic programming, separable programming, fractional programming, 

geometric programming  

 

302573  เน้ือหาเลือกจากการวจิยัดาํเนินงาน                     3(3-0-6) 

  Selected Topics in Operation Research 

กาํหนดการพลวตั  กาํหนดการเชิงจาํนวนเตม็ ปัญหาข่ายงาน ปัญหาการขนส่ง 

Dynamic programming, Integer programming, Transportation and assignment 

problems, Network analysis  

 

302574  สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง  1                      3(3-0-6) 

  Advanced Mathematical Statistics I 

การแจกแจงของการสุ่มตวัอยา่ง  การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  

คุณสมบติัท่ีเหมาะสมของการทดสอบและตวัประมาณ  ช่วงความเช่ือมัน่  การทดสอบเชิงเส้นทัว่ไป 

ทฤษฎีเกาส์-มาร์โคฟ  หวัขอ้เลือกสรรโดยวธีินอนพาราเมตริกและการวิเคราะห์เชิงอนุบรรพ 

Sampling distributions, estimation and hypothesis testing, optimum properties of 

tests and estimates, confidence intervals, the general linear hypothesis, the Gauss-Markov theorem, 

selected topics from non-parametric methods and sequential analysis  
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  302575  สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2                       3(3-0-6) 

    Advanced Mathematical Statistics II 

ทฤษฎีการตดัสินใจ ปัญหาการตดัสินใจทัว่ไป กระบวนการท่ีเหมาะท่ีสุด การทดสอบ

สมมติฐาน การประมาณค่าแบบจุด ความไม่เอนเอียง ความเพียงพอ ความไม่เปล่ียนแปลง การประมาณ

ค่าแบบช่วง การทดสอบท่ีมีกาํลงัสูงสุดเอกรูป การทดสอบเชิงเส้น หลกัการมินิแมก็ซ์ วธีิการนอนพารา

เมตริกและวธีิการเชิงอนุบรรพ 

Decision theory, the general decision problem, optimum procedures, hypothesis 

testing, point estimation, unbiasedness, sufficiency, invariant, interval estimation, uniformly most 

powerful tests, linear hypothesis, the minimax principle, non-parametric and sequential method  

 

302611  ทฤษฎีปริภูมิบานาค                        3(3-0-6) 

   Banach Space Theory 

ทอพอโลยแีละข่าย ปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลย ี ทอพอโลยแีบบอ่อนและทอพอโลยี

แบบอ่อน (*) ความนูน ความมน ความเรียบและคุณสมบติัเรขาคณิตอ่ืน ๆ 

Topologies and nets, topological vector spaces, the weak and weak (*) topologies, 

convexity, rotundity, smoothness and other geometrical properties  

 

302612  ทฤษฎีเมเชอร์ และความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 

                Measure Theory and Probability 

การวดัและการหาปริพนัธ์ แนวคิดของการลู่เขา้ ตวัแปรสุ่ม ความเป็นอิสระ และค่า

คาดหวงัแบบเง่ือนไข กฏของจาํนวนท่ีมีค่ามาก ทฤษฎีบทการลู่เขา้สู่ศูนยก์ลาง และทฤษฎีบทมาร์ติงเกล 

Measures and integrations, convergence concepts, random variables, independent 

and conditional expectation, laws of large numbers, central limit theorems and martingale theory  

 

 

 

302613 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั                        3(3-0-6) 

               Numerical Solution of Ordinary Differential Equations 

วธีิการเชิงตวัเลขสาํหรับปัญหาค่าเร่ิมตน้ รวมทั้งวธีิตวัทาํนาย-ตวัแก ้วธีิรุงเง-คุตตา  วธีิ

ผสมและวธีิประมาณค่านอกช่วง  ระบบท่ีแกย้าก  วิธียงิเป้าสาํหรับปัญหาค่าขอบสองจุด  ผลท่ีมี

เสถียรภาพสัมพทัธ์และสัมบรูณ์  วธีิก่ึงเชิงเส้น 
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Numerical methods for initial value problems including predictor-corrector, Runge-

Kutta, hybrid and extrapolation methods, Stiff systems, Shooting methods for two-point boundary 

value problems, Absolute and relative stability results, Quasilinearization method  

 

302614 ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย                         3(3-0-6) 

               Numerical Solution of Partial Differential Equations 

สาํรวจวธีิผลต่างจาํกดัสาํหรับสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  รวมทั้งสมการเชิงวงรี  

พาราโบลา และไฮเพอร์โบลา  แนะนาํวธีิธาตุมูลจาํกดั  การประยกุตก์บัสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยทั้งชนิด

เชิงวงรีและเชิงพาราโบลา 

A survey of finite difference methods for partial differential equations including 

elliptic, parabolic and hyperbolic PDE’s, An introduction to the finite element method, Application to 

both linear and nonlinear elliptic and parabolic partial differential equations  

 

302615  การวเิคราะห์เชิงประยกุต ์                                                        3(3-0-6) 

              Applied Analysis 

ทฤษฎีของสมการอนุพนัธ์เชิงเส้น  ทฤษฎีสตูร์ม-ลีอูวลิล ์ การวเิคราะห์ฟูเรียร์  ฟังกช์นั

เศษ  การแปลงเชิงปริพนัธ์  ปัญหาค่าขอบ ฟังกช์นัของกรีน  สมการปริพนัธ์ 

Theory of linear differential equation, Sturm-Liouville theory, Fourier analysis, 

special functions, integral transforms, boundary-value problems, Green’s functions, integral equations  

 

302616  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 1                                                        3(3-0-6) 

Mathematical Modeling I  

กระบวนการวยิตุ  สมการผลต่างเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น  กระบวนการต่อเน่ืองและ

สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  การมีอยูแ่ละความเป็นไปไดอ้ยา่งเดียวของผลเฉลย  เสถียรภาพของผลเฉลย  

ทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั  วธีิเฟส-ระนาบและผลเฉลยเชิงคุณภาพ การประยกุต ์

Discrete process, linear and nonlinear difference equations, continuous processes and 

ordinary differential equations, existence and uniqueness of solution, stability of solutions, 

Perturbation theory, phase-plane methods and qualitative solutions and its applications, 
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302617  ตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์ 2                                                        3(3-0-6) 

               Mathematical Modeling II  

ทฤษฎีบทการมีอยู ่ความเป็นไปไดอ้ยา่งเดียว และความต่อเน่ือง  ผลเฉลยโดยประมาณ

ดว้ยวธีิทาํซํ้ า  ระบบอิสระ  การวเิคราะห์เฟส-ระนาบ  ผลเฉลยเป็นคาบ  จุดเอกฐาน  วฏัจกัรและลิมิตวฏั

จกัร  ทฤษฎีไบเฟอร์เคชนั  ทฤษฎีเก่ียวกบัเสถียรภาพ  ฟังกช์นัไลพนูอฟ  การคน้ควา้เชิงวเิคราห์และเชิง

เรขาคณิตของสมการอนัดบัสอง เช่น สมการของแวน เดอร์ พลู และ ของไลนาร์ด  

 Existence, uniqueness and continuity theorems, approximate solutions by method of 

iteration, study of autonomous systems, phase-plane analysis, periodic solutions, singular points, 

cycles, limit cycles, bifurcation, stability theory, chaos, Liapunov function, analytical and geometrical 

investigations of second-order equations such as Vander Pol’s and Lienard equations  

 

302621  ทฤษฎีริงไม่สลบัท่ี                                   3(3-0-6) 

                Noncommutative Ring Theory 

เนอเทอเรียนและอาร์ทิเนียนริง ทฤษฎีบทโครงสร้างเวดเดอร์เบิร์น สาํหรับแบบริงก่ึง

เชิงเดียว ริงของผลหาร และริงท่ีอธิบายลกัษณะเฉพาะดว้ยมอดูลบนริงนั้น 

Noetherion and Artinian rings, Wedderburn structure theory for semisimple rings, 

rings of quotients and rings charaterized by their modules 

 

302622  พีชคณิตเชิงฮอมอโลย ี                                   3(3-0-6) 

               Homological Algebra 

มอดูลบนริง ผลคูณเทนเซอร์ และกรุปของสาทิสสัณฐาน แคท็ทิกอริและฟังกเ์ตอร์ 

ฮอมอโลยฟัีงกเ์ตอร์ โปรเจคทีฟและอินเจคทีฟมอดูล ฟังกเ์ตอร์อนุพทัธ์ 

Modules over a ring, tensor products and groups of homomorphisms, categories and 

functors, homology functors, projective and injective modules, derived functors  

 

302623  ทฤษฎีแลททิซ                    3(3-0-6) 

               Lattice Theory 

สัจพจน์ของแลททิซ  ทฤษฎีโครงสร้างและการแทนท่ี  แลททิซบริบูรณ์  การประยกุต์

ทางพีชคณิตและทางทอพอโลยทีัว่ไป  กรุปอนัดบัแลททิซ  โมนอยดอ์นัดบัแลททิซ 

Postulates for lattices,  structure and representation theory,  complete lattices,  

application to algebra and general topology,  lattice ordered groups,  lattice ordered monoids  
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302671  เทคนิคการหาค่าเหมาะท่ีสุด     3(3-0-6) 

               Optimization Techniques 

การหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีไม่มีเง่ือนไขบงัคบั  การคน้หาตามเส้น  การคน้หาหลายมิติ  วธีิ

สาํหรับการหาค่าเหมาะท่ีสุดท่ีมีเง่ือนไขบงัคบั  วธีิภาพฉายเกรเดียนต ์ วธีิลดทอนเกรเดียนต์ 

Unconstrained optimization, line search, multidimensional search, Methods for 

constrained optimization, gradient projection methods, reduced gradient methods  

 

302672  ความน่าจะเป็นและขบวนการเฟ้นสุ่ม     3(3-0-6) 

               Probability and Stochastic Process 

คุณสมบติัเบ้ืองตน้ของตวัแบบความน่าจะเป็น ความเป็นอิสระ ตวัแปรสุ่มและการแจก

แจงของตวัแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบเง่ือนไข กฎของจาํนวนท่ีมีค่ามาก ทฤษฎีบทขีดจาํกดักลาง แนว

เดินเชิงสุ่ม ลูกโซ่แบบมาร์คอฟและการเคล่ือนไหวแบบราวเนียน บทประยกุต ์คดัสรรบางเร่ือง 

Basic properties of probability models, independence, random variables and their 

distributions, conditional probability, law of large numbers, central limit theorem, random walk, 

Markov chains and Brownian motion, selected applications  

 

302673  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยสาํหรับการเงิน     3(3-0-6) 

                Partial Differential Equations for Finance 

การหาการควบคุมท่ีเหมาะสม การโปรแกรมเชิงพลศาสตร์ สมการแฮมิลตนัจาโคบี ผล

เฉลยความหนืด การควบคุมท่ีเหมาะสมเฟ้นสุ่ม ช่วงเวลาแบบต่อเน่ืองและเตม็หน่วย สมการแฮมิลตนั-

จาโคบี-เบลแมน การตรวจสอบการโตแ้ยง้ สมการเชิงอนุพนัธ์เฟ้นสุ่มสูตรเฟยม์นัน์คซั เวลาหยดุน่ิง 

ทฤษฏีบทกิลซานอฟ สมการพาราโบลิก ผลเฉลยพื้นฐาน ปัญหาค่าขอบ หลกัการค่าสูงสุด บทประยกุต์

เก่ียวกบัการเงินรวมทั้งการหากรอบเหมาะสมและการเลือกไพรซิงค ์

Deterministic optimal control, dynamic programming, Hamiton-Jacobi equations, 

viscosity solutions, Stochastic optimal control, discrete and continuous time, the Hamilton-Jacobi-

Bellman equation, verification of arguments.  Stochastic differential equations, Ito’s lemma, 

backward and forward Kolmogorov equations, the Feynman – Kac formula, stopping times, 
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Girsanov’s theorem,  Parabolic equations, fundamental solution, boundary value problems, maximum 

principle,  Applications to finance including portfolio optimization and option pricing  

 

302691  การศึกษารายบุคคลในวชิาคณิตศาสตร์                     3(3-0-6) 

                Individual Studies in Mathematics 

นิสิตและอาจารยร่์วมกนัพิจารณาเน้ือหาท่ีจะศึกษา 

Student and teacher choose the special interesting topic to study  
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เอกสารแนบหมายเลข 2 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร อาจารย์ประจํา และอาจารย์พเิศษ 

 

อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

(1)  นายอาํพล  ธรรมเจริญ   

ผลงานทางวชิาการ  

Dhamacharoen A., (1986). Positive Discrete Linear Control Systems with Bound Input and Graded   

Manpower Systems. Doctoral  Dissertation, North Carolina State University,   USA.    

ผลงานตีพมิพ์ 

อาํพล  ธรรมเจริญ ความยติุธรรมและความเหมาะสมของขอ้สอบแบบเลือกตอบท่ีใชใ้นการสอบแข่งขนั  

รายงานการวิจยั  มหาวทิยาลยับูรพา 2534 

Dhamcharoen A., Commutation of the Inverse-Pairs Matrices. . Talk at the conference the Thailand 

Annual Mathematical Conferrence  Suranaree University of Technology, Nakhon-

Rachasima, Thailand. (l994) 

Dhamcharoen A.,  The Distributions of Real-Score Obtained by Multiple-Choice Test when Guessing 

is Permissible”, Proceedings, The International Conference on Applied Mathematics, 

Institut Teknologi Bandung, Indonesia, 1992. 

Dhamcharoen A., Using Quadratic Programming to Solve the Real-Score Problem”, Institute 

Teknologi Bandung, Indonesia, 1992. 

อาํพล  ธรรมเจริญ   การแกปั้ญหาการเปล่ียนวงโคจร  โดยใชแ้รงเร่ิมตน้คร้ังเดียวโดยวิธีของนิวตนั การ

ประชุมทางวิชาการคณิตศาสตร์ ปี 2530 ท่ีมหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 

Dhamcharoen A., Controllability of Positive Discrete Linear Control Systems with Bounded Inputs. 

Srinakharinwirot University Science Journal, l987 3(2). 

Dhamcharoen A.,  Solving Positive Discrete Linear Control Systems Using a Method of Nonlinear 

Programming.  Proceedings, The Sixth Southeast Asian Statistics Seminar, 18-20 

September 1987, Bangkok Thailand. 

บทความทางคณติศาสตร์ 

อาํพล ธรรมเจริญ,  ผลบวก n พจน์ของการแจกแจงปาสกาล  วารสารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ   เล่มท่ี 7 ฉบบัท่ี 2 กรกฎาคม 2534 . 
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อาํพล  ธรรมเจริญ,  การสลบัท่ีของคู่ตวัผกผนั  วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 38 ฉบบัท่ี 436 - 437 มกราคม 

– กุมภาพนัธ์  2538. หนา้ 52 - 89 

อาํพล ธรรมเจริญ,  คณิตศาสตร์ของเคร่ืองสาย  วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 39 ฉบบัท่ี 442-443 

กรกฎาคม – สิงหาคม  2538. หนา้ 32 – 40. 

อาํพล ธรรมเจริญ,  การพิสูจน์โดยใชห้ลกัการอุปนยัเชิงคณิตศาสตร์แบบเขม้: (ปัญหาและขอ้เสนอแนะ)  

วารสารคณิตศาสตร์ ปริมา 39 ฉบบัท่ี 446 - 447 พฤศจิกายน - ธนัวาคม  2538. หนา้ 5 – 10. 

หนังสือ ตํารา ทีพ่มิพ์เผยแพร่แล้ว 

อาํพล  ธรรมเจริญ,  แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  ตอนท่ี 3, พิทกัษก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ  2546. 

อาํพล  ธรรมเจริญ, แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  ตอนท่ี 2, พิทกัษก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ  2542 . 

อาํพล  ธรรมเจริญ, แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์  ตอนท่ี 1, พิทกัษก์ารพิมพ ์ กรุงเทพฯ  2542. 

อาํพล  ธรรมเจริญ, วธีิการคาํนวณและการวเิคราะห์เชิงตวัเลขเบ้ืองตน้, 2534. 

อาํพล  ธรรมเจริญ,  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ, 2533. 
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