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ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
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ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
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outcomes, YLO)
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สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
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อาจารย์
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การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
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เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562

หน้า
56
71
78
81
83
95
98

4

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลโดยทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
รหัส
ภาษาไทย:
ภาษาอังกฤษ:

25490191109984
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Doctor of Philosophy Program in Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
สาหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ แบ่ง 3 แบบดังนี้
หลักสูตรแบบ 1.1
48 หน่วยกิต
สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทาดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
หลักสูตรแบบ 2.1
ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
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หลักสูตรแบบ 2.2
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
สาหรับผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ทาดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และ
เรียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาเอก
5.2 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)..........................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.3 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติทใี่ ช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ดี
5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน
EEC model
CWIE
อื่น ๆ ระบุ .............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น/ หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2564
วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 2/2564
วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ.2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์และธนาคาร นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ และประกอบอาชีพอิสระ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นายเดชชาติ สามารถ
เลขประจาตัวประชาชน 1-8099-0012X-XX-X
Ph.D. (Mathematics) Texas A&M University, USA พ.ศ. 2557
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
(2) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม
เลขประจาตัวประชาชน 3-1601-0029X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์

7
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
(3) นางสาวปรียานุช เชื้อสุข
เลขประจาตัวประชาชน 1-5099-0111X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
คณิตศาสตร์ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่าง ๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญในการพัฒนากาลังคนทางด้าน
วิทยาศาสตร์ การเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างถู กต้องตามหลักการทาง
คณิ ตศาสตร์จ ะสามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพื่ อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ของการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รั ฐ บาลได้ มี น โยบายให้ ส ถานศึ ก ษาพยายามสอดแทรกเนื้ อ หาที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การรั ก ษ า
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทาการเรียนการสอน ซึ่ งเนื่องจากเดิมนั้นส่วนใหญ่
แล้วเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ เกี่ยวกับการคานวณ เป็นต้น การเรียนการ
สอนจึงยังไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
และเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถประยุกต์การเรียนการสอนที่มี
การสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มากขึ้นกว่าเดิม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพมีความจาเป็นในการผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
เพื่อสนองความต้องการกาลังคนสาหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ตาม
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แผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ประเทศไทย 4.0 ที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมาก ซึ่งกาลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมี
ความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะนาไป
ปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดาเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และ
ดาเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชนให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญามุ่งเน้ น พัฒ นาบุ ค ลากรให้ เป็ น ผู้ มีค วามรอบรู้ลึ กซึ้ง และมีความสามารถในการวิจัยเพื่ อพัฒ นา
คณิตศาสตร์ และ/หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ให้ทัดเทียมมาตรฐานระดับสากล
-ความสาคัญปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี ทาให้ทุกคนต้องใช้การคิดคานวณและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่ ตลอด
เวลา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้อ งกับตัวเลข จานวน การคิดคานวณต่าง ๆ ซึ่งมีความจาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการคิดคานวณแล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานของ
เทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมี
นักคณิตศาสตร์ทมี่ ีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
นอกจากนั้น คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์จะช่วย
ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทา
ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ
เหล่านี้และสามารถนาไปประยุกต์ได้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ได้ดาเนินการ
เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์อย่างรวดเร็ว รวมทั้งได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก จึงมีความจาเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาดังกล่าวใน
ศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในปัจจุบัน ทั้งยังมีความจาเป็นต้องปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
โดยได้นาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มา
พิจารณาเพื่อดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
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-วัตถุประสงค์เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
1. เป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาทางด้านสังคมอย่างถูกต้อง โดยยึดหลักหรือคานึงถึงคุณธรรม
จริ ย ธรรม แสดงออกซึ่งภาวะผู้ น าในการส่ งเสริม ให้ มี การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั กคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในที่ทางาน ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาใช้โดย
ไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย
2. มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และสามารถศึกษาความรู้
และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้ด้วยตนเอง
3. มีความคิดริเริ่มในการนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาและแก้ปัญหาใหม่ทาง
วิชาการ สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
วางแผนและดาเนินการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
4. สามารถรับผิดชอบการดาเนิน งาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภ าพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความเป็นผู้นา และให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหา
ต่างๆ
5. สามารถแสดงความคิดเห็นทางวิชาการบนพื้นฐานความถูกต้องทางคณิตศาสตร์ โดยใช้ข้อมูลเชิง
ตัวเลขประกอบกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1. การผลักดันหลักสูตรให้มีมาตรฐาน มีการใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในกระบวนการกากับและ
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
ดูแลคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพและการประเมินหลักสูตร
และศึกษาข้อมูลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ใน
มหาวิทยาลัยชั้นนาของประเทศและต่างประเทศ

2.

3.

การส่งเสริมให้บัณฑิตมี
ความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพ

การพัฒนาและส่งเสริมทักษะ
ทางด้านวิชาการและการประกอบ
วิชาชีพสาหรับนิสิต
4. การพัฒนาอาจารย์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกปี
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าอบรม
ด้านการประกันคุณภาพหรือการ
ประเมินหลักสูตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
3. มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาใน
หลักสูตรอย่างน้อย 2 คนภายใน
ระยะเวลา 5 ปี
มีการติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพของบัณฑิต และให้คาปรึกษา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการหรือผลงาน
แก่บัณฑิตในช่วงระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปีหลังจบการศึกษา
ด้านอื่น ๆ ร่วมกับบัณฑิตจานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง ในระยะเวลา 2 ปีหลังจบ
การศึกษา
จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมฝึกอบรมระยะสั้น และ/หรืองาน นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
ประชุมวิชาการ
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
ส่งเสริมให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าอบรมและพัฒนาตนเองเกี่ยวกับ 1. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้าอบรม
การสอน การวิจัย การขอกาหนดตาแหน่งทางวิช าการและส่งเสริมให้ เพือ่ พัฒนาตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้นาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการ 2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลงาน
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ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้มีความร่วมมือด้านงานวิจัยและ ตีพิมพ์อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องต่อปี
การสอนกับมหาวิทยาลัยอื่น
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับ
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
อย่างน้อย 1 คนในระยะเวลา 5 ปี
5. การพัฒนาหลักสูตร การเรียนการ เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 1. เอกสารการประสานงานกับ
รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ ในการกาหนด
สอน และการประเมินผู้เรียน
ภาครัฐบาลและเอกชนในการมีส่วน
แนวทางพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต ร่วมพัฒนาหลักสูตรภายในระยะเวลา 3
ร่วมกัน
ปี
2. มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
จากมหาวิทยาลัยอื่นอย่างน้อย 1 คน
ภายในระยะเวลา 3 ปี
6. การปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้และการทาวิจัย โดยจัดให้มีพื้นที่สาหรับการ ห้องพักนิสิต การจัดซื้อครุภัณฑ์ และ
ทาวิจัยของนิสิต พร้อมเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล
สาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และผล
เช่น คอมพิวเตอร์ ตารา วารสารวิชาการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ
คณาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่
ในระดับดี โดยจะมีการประเมินทุกปี
ตลอดระยะเวลาการศึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาคระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่ม-ี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาดาเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
2.2 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน
ถึง
ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน พฤศจิกายน ถึง
กุมภาพันธ์
2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรแบบ 1.1
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก
“ดีมาก” หมายถึง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
 คุณลักษณะพิเศษ
หลักสูตรแบบ 2.1
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก
“ดีมาก” หมายถึง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
 คุณลักษณะพิเศษ
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หลักสูตรแบบ 2.2
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก
“ดีมาก” หมายถึง มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป
 คุณลักษณะพิเศษ
2.4 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
หลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งในเบื้องต้นผู้ที่
เป็นนิสิตแรกเข้าควรมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามยังมีนิสิตจานวนหนึ่งที่ยังมีความรู้พื้นฐานไม่เพี ยงพอ ดังนั้น
นิสิตแรกเข้าจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับตัวเพื่อให้สามารถเรียนได้ใน
รายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร
2.5 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
สาหรับนิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จะ
จัดให้นิสิตเรียนเพิ่มเติมในบางรายวิชาของระดับปริญญาตรีและปริญญาโท นอกจากนี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการประจาตัวนิสิต ดังนั้น เมื่อเกิดปัญหา นิสิตสามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้
2.6 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
2564
2565
2566
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
6
6
6
ปีที่ 2
(2)
6
6
ปีที่ 3
(2)
6
ปีที่ 4
รวม
6 (2)
12 (2)
18
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
0 (0)
0 (2)
6
ปีการศึกษา
แบบ 1.1
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3

2567
6
6
6
2
20
6

2568
6
6
6
2
20
6

2564

2565

2566

2567

2568

2
(1)
-

2
2
-

2
2
2

2
2
2

2
2
2
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แบบ 2.1
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
แบบ 2.2
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2
(1)
-

2
2
(2)

2
2
2

2
2
2

2
2
2

2
6 (2)

2
2
12 (2)

2
2
2
18

2
2
2
2
20

2
2
2
2
20

0 (0)

0 (2)

6

6

6

2.7 งบประมาณตามแผน

หน่วย : พันบาท
หมวดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา

2564
420

2565
840

2566
1260

2567
1400

2568
1400

หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2564
1,440
400
200
850
2,890

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด)

2565
1,510
400
200
850
2,960

2566
1,590
400
300
900
3,190

2567
1,670
400
300
900
3,270

70,000 บาท (นิสิตแบบเต็มเวลา)

2.8 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต

2568
1,750
400
350
950
3,450

16
 อื่นๆ (ระบุ)
 แบบชุดรายวิชา (Module system)
 ..................
2.9 การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกิต รายวิชา และประสบการณ์ และการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
หน่วยกิต และประสบการณ์ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) แบบ 1.1
ดุษฎีนิพนธ์
2) แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ดุษฎีนิพนธ์
3) แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
ดุษฎีนิพนธ์
3.1.3 รายวิชา
1. หลักสูตรแบบ 1.1
ดุษฎีนิพนธ์
30289864
ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

48
48
72

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

48

หน่วยกิต

3
9
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
15
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

48 หน่วยกิต
48 (0-0-144)
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นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของ
อาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์ โดยไม่นับหน่วยกิต
2. หลักสูตรแบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ จานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ดังนี้
30278164
ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
1 (1-0-2)
General Skills in Mathematical Research
30279164
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
Current research topics in Mathematics
30279264
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
1 (0-2-1)
Seminar in Advanced Mathematics
หมวดวิชาเลือก สาหรับหลักสูตรแบบ 2.1 จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต โดยให้เลือก
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาต่อไปนี้
30271164
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
30271264
ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
Topology
30272164
พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
Linear Algebra
30272264
พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
Abstract Algebra I
30272364
พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
Abstract Algebra II
30273164
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
Algebraic Number Theory
30273264
ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Analytic Number Theory
30274164
การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3 (3-0-6)
Real Analysis I
30274264
การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
Real Analysis II
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30274364
30275164
30275264
30276164
30277164
30277264
30278264
30278364
30278464

30289464
30289564
ดุษฎีนิพนธ์
30299864

การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
Complex Analysis
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
Probability Theory
กระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-6)
Stochastic Processes
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Analysis
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
Theory of Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Analysis
การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Modeling
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูล
และการเรียนรู้ของเครื่อง
3 (2-2-5)
Mathematics for Data Science and Machine Learning
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics I
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics II
36 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
Doctoral Dissertation

3. หลักสูตรแบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ จานวน 9 หน่วยกิต ได้แก่รายวิชาในหมวดวิชาบังคับ ดังนี้
30272164
พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
Linear Algebra
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30274164

การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3 (3-0-6)
Real Analysis I
30278164
ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
General Skills in Mathematical Research
30279164
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
Current research topics in Mathematics
30279264
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
1 (0-2-1)
Seminar in Advanced Mathematics
หมวดวิชาเลือก สาหรับหลักสูตรแบบ 2.2 จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยให้เลือก
เรียนรายวิชาในหมวดวิชาต่อไปนี้ (ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้ควบคุมดุษฎีนิพนธ์)
30271164
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
30271264
ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
Topology
30272264
พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra I
30272364
พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
Abstract Algebra II
30273164
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
Algebraic Number Theory
30273264
ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Analytic Number Theory
30274264
การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
Real Analysis II
30274364
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-6)
Complex Analysis
30275164
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
Probability Theory
30275264
กระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-6)
Stochastic Processes
30276164
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Analysis
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30277164
30277264
30278264
30278364
30278464

30289464
30289564
ดุษฎีนิพนธ์
30299964

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
Theory of Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Analysis
การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Modeling
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูล
และการเรียนรู้ของเครื่อง
3 (2-2-5)
Mathematics for Data Science and Machine Learning
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics I
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics II
48 หน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
Doctoral Dissertation

ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส 302 หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ 4
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ 5
หมายถึง
เลข 1 หมายถึง
เลข 2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 6 หมายถึง
เลข 7 หมายถึง
เลข 8 หมายถึง
เลข 9 หมายถึง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชั้นปีที่เปิดสอน
กลุ่มวิชา ดังต่อไปนี้
รากฐานของคณิตศาสตร์ และทอพอโลยี
พีชคณิต
ทฤษฎีจานวน
การวิเคราะห์
ความน่าจะเป็น
วิธีการเชิงตัวเลข
สมการเชิงอนุพันธ์
เกี่ยวกับการประยุกต์ในสาขาอื่นๆ
หัวข้อเฉพาะหรือสัมมนา ดุษฎีนิพนธ์
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เลขรหัสตัวที่ 6
เลขรหัสตัวที่ 7-8

หมายถึง ลาดับที่รายวิชา
หมายถึง ปีที่สร้าง/ปรับปรุงรายวิชา

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในแต่ละภาคเรียน
ของปีการศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรแบบ 1.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
หมวดวิชา
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30289864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

3 (0-0-9)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30289864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30289864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

9
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30289864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30289864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30289864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

9

2. หลักสูตรแบบ 2.1
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
General Skills in Mathematical Research
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์

1 (1-0-2)
1 (0-2-1)
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Current research topics in Mathematics
วิชาเลือก

302XXX64
302XXX64
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
8

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

30279264

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
Seminar in Advanced Mathematics

วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์

302XXX64
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

3 (3-0-6)
4 (0-0-12)
รวม (Total)

หมวดวิชา

1 (0-2-1)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

8

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299864

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

8

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299864

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
รวม (Total)

8
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299864

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8 (0-0-24)
รวม (Total)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

8

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299864

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

8(0-0-24)
รวม (Total)

8

3. หลักสูตรแบบ 2.2
หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

30272164

พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra

3 (3-0-6)

302XXX64
302XXX64
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

30274164

การวิเคราะห์เชิงจริง 1
Real Analysis I

3 (3-0-6)
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วิชาเลือก

302XXX64
302XXX64
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาบังคับ

30278164
30279164
30279264

วิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์

302XXX64
30299964

ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
General Skills in Mathematical Research
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current research topics in Mathematics
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
Seminar in Advanced Mathematics

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

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation
รวม (Total)

หมวดวิชา

1 (1-0-2)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299964

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)
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ดุษฎีนิพนธ์

30299964

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299964

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวดวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299964

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

หมวดวิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

9

หน่วยกิต
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง)

ดุษฎีนิพนธ์

30299964

ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

9 (0-0-27)
รวม (Total)

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

9
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นายเดชชาติ สามารถ*
เลขประจาตัวประชาชน 1-8099-0012X-XX-X
Ph.D. (Mathematics) Texas A&M University, U.S.A. พ.ศ. 2557
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30210159 คณิตคิดทันโลก
2 (3-0-4)
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30211463 แคลคูลัสสาหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ
3 (3-0-6)
30211659 แคลคูลัสสาหรับธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
30251159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
30254359 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
30252259 พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
30253159 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
30274359 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30272264 พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
30274164 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
30272364 พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
30273164 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
30273264 ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
30274264 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
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30289864 ดุษฎีนิพนธ์
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
30299964 ดุษฎีนิพนธ์

48 (0-0-144)
36 (0-0-108)
48 (0-0-144)

(2) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม*
เลขประจาตัวประชาชน 3-1601-0029X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30210159 คณิตคิดทันโลก
2 (3-0-4)
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211659 แคลคูลัสสาหรับธุรกิจ 2
3 (3-0-6)
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
30222159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 3
3 (3-0-6)
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
30238259 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3 (3-0-6)
30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
30257159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30276164 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
30277164 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
30277264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
30278164 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
30278264 การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
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30278464 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของ
เครือ่ ง
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
30299964 ดุษฎีนิพนธ์

3 (2-2-5)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-0-144)
36 (0-0-108)
48 (0-0-144)

(3) นางสาวปรียานุช เชื้อสุข*
เลขประจาตัวประชาชน 1-5099-0111X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2561
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2556
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30210159 คณิตคิดทันโลก
2 (3-0-4)
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30211359 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
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30299864 ดุษฎีนิพนธ์
30299964 ดุษฎีนิพนธ์

36 (0-0-108)
48 (0-0-144)

(4) นายอรรณพ แก้วขาว
เลขประจาตัวประชาชน 3-2006-0053X-XX-X
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 5 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30210159 คณิตคิดทันโลก
2 (3-0-4)
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
30243159 สารวจเรขาคณิต
3 (3-0-6)
30251159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
32762459 พีชคณิตและเรขาคณิตสาหรับครู
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
30271264 ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
30272164 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
30299964 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)

31
(5) นายสมคิด อินเทพ
เลขประจาตัวประชาชน 3-1020-0242X–XX–X
Ph.D. (Applied Mathematics) University of Strathclyde, U.K. พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30210159 คณิตคิดทันโลก
2 (3-0-4)
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30211359 แคลคูลัส
3 (3-0-6)
30211559 แคลคูลัสสาหรับธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
30211759 แคลคูลัสสาหรับเศรษฐศาสตร์
3 (3-0-6)
30242159 แคลคูลัสขั้นสูง
3 (3-0-6)
32765159 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30277164 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
30275264 กระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-6)
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
30299964 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)

32
(6) นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-9598-0015X-XX-X
Ph.D. (Mathematics) University of East Anglia, U.K. พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 4 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30211559 แคลคูลัสสาหรับธุรกิจ 1
3 (3-0-6)
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
3 (3-0-6)
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
3 (3-0-6)
30234259 ทฤษฎีจานวน
3 (3-0-6)
30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30271264 ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
30273164 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
30273264 ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
30299964 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)

33
(7) นายคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
เลขประจาตัวประชาชน 3-200-2006X–XX–X
ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2548
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2535
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน พ.ศ. 2531
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 9 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
31244259 กาหนดการเชิงเส้น
3 (3-0-6)
31242659 เทคนิคการพยากรณ์
3 (3-0-6)
31223059 คณิตศาสตร์สาหรับสถิติ
3 (3-0-6)
31234159 การวิจัยดาเนินงาน 2
3 (3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30275164 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
30275264 กระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-6)
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
30299964 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
(8) นายชาติไทย ไทยประยูร
เลขประจาตัวประชาชน 1-1005-0013X–XX–X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2557
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2553
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม

34
รหัสวิชา
รายวิชา
30211159 แคลคูลัส 1
30211259 แคลคูลัส 2
30211359 แคลคูลัส
30211759 แคลคูลัสสาหรับเศรษฐศาสตร์
30212159 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 1
30212259 คณิตศาสตร์วิศวกรรม 2
30237159 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
30257159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
30277164 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง (สอนร่วม)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
30299964 ดุษฎีนิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
จานวนหน่วยกิต
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-0-144)
36 (0-0-108)
48 (0-0-144)

(9) นางอารีรักษ์ ชัยวร
เลขประจาตัวประชาชน 3-5605-0008X-XX-X
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30251159 การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
30252159 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)

35
รหัสวิชา
รายวิชา
30251259 ทอพอโลยี
30254359 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
30254159 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
30254259 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
30269259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1
30269359 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2
30269159 สัมมนา (สอนร่วม)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
30272164 พีชคณิตเชิงเส้น
30274164 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
30274264 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง (สอนร่วม)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
30299964 ดุษฎีนิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-0-144)
36 (0-0-108)
48 (0-0-144)

(10) นายบุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
เลขประจาตัวประชาชน 5-1018-0003X-XX-X
Ph.D. (Mathematics) University of Illinois, U.S.A. พ.ศ. 2555
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จานวน 3 เรื่อง
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3 (3-0-6)
30254359 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)

36
รหัสวิชา
รายวิชา
30269259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 1
30269359 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 2
30269159 สัมมนา (สอนร่วม)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
30274164 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
30274264 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
30274364 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์ (สอนร่วม)
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง (สอนร่วม)
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
30299964 ดุษฎีนิพนธ์

จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
จานวนหน่วยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)
48 (0-0-144)
36 (0-0-108)
48 (0-0-144)

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาคณิตศาสตร์จะเชิญอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ และมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศที่มีสัญญาโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพามาช่วยสอนในบางวิชาและบางหัวข้อ
ตามความเหมาะสม และเชิญมาเป็ นอาจารย์ให้คาปรึกษาและควบคุมการทาดุษฎีนิพนธ์ เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิสิตจะต้องเลือกหัวข้อที่ตนเองสนในสาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดย
ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย สารวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง วางแผนงาน ดาเนินการวิจัย
และบันทึกผลการวิจัย แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) สรุปผลการวิจัย ทั้งนี้งานวิ จัยต้องมีขอบเขต
งานที่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตมีความเชี่ยวชาญในการใช้วิธีเชิงคณิตศาสตร์ สามารถทางานวิจัยซึ่งเป็นต้นแบบใน
การพัฒนาต่อได้
5.3 ช่วงเวลา : ภาคต้นและภาคปลายของปีการศึกษาที่ 1-4 ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต : ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต หรือ 48 หน่วยกิต ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ศึกษา
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการประเมินความรู้ของนิสิตก่อนเรียน เพื่อให้ทราบพื้นฐานของนิสิต หากมีพื้น
ความรู้ไม่เพียงพอ ให้มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้เพียงพอ
ต่อการทาการวิจัย
5.5.2 มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะการทาวิจัยรวมถึงการเขียนรายงาน
รูปแบบของการอ้างอิงข้อมูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาการวิจัย
5.5.3 มีร ะบบสารสนเทศ ฐานข้อมูล ทางวิช าการของส านักหอสมุดที่ นิสิตสามารถ
สืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ทั่วโลก
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากทักษะการเรียนรู้ในการทางานวิจัย และการนาเสนอข้อมูลงานวิจัยต่อ
คณะกรรมการประเมินที่ทางสาขาวิชาแต่งตั้ง โดยมีการให้คะแนนเป็นลาดับขั้นตามข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยบูรพา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
เป็นผู้กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีความพร้อม
ที่จะนาทักษะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงไปปรับใช้ในสาย
อาชีพต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม และมีมุมมองที่
กว้างไกล

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1) กระตุ้นและชี้แนะให้นิสิตได้ศึกษางานวิจัย
ใหม่ ๆ ทั้งทางด้านคณิตศาสตร์บริสุทธ์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเฉพาะหัวข้อที่เป็น
ที่สนใจในยุคปัจจุบันที่มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับคณิตศาสตร์ เช่น วิทยาการข้อมูล
เทคโนโลยีบล็อคเชน เป็นต้น
2) จัดให้มีสัมมนาวิชาการทางคณิตศาสตร์ โดย
เชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ใช้
คณิตศาสตร์ขั้นสูงในงานวิจัย ทั้งจากสาย
วิชาการและสายอุตสาหกรรมมาบรรยาย

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO 1.1 นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างถูกต้องโดยคานึงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม
PLO 1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรือไม่นา
ผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย
PLO 1.3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ด้านความรู้
PLO 2.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ าใจอย่ างถ่อ งแท้ ในหลั ก การและทฤษฎี ท างคณิ ตศาสตร์และคณิ ต ศาสตร์
ประยุกต์ขั้นสูง
PLO 2.2 มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 3.1 มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาใหม่
ทางวิชาการ
PLO 3.2 สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาความคิ ด ใหม่ และบู ร ณาการความรู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
PLO 3.3 สามารถวางแผนและดาเนินการวิจัยขั้นสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 4.1 สามารถฝึกฝนแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนระดับสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
PLO 4.2 สามารถรับผิดชอบการดาเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้
PLO 4.3 สามารถเป็ น ผู้น า และให้ ความร่ว มมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญ หาต่างๆ เพื่อเพิ่มพู น
ประสิทธิภาพการทางานขององค์กร
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ
PLO 5.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO)
หลักสูตรแบบ 1.1
ปีที่ 1 นิสิตสามารถทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ ได้ด้วยตนเอง โดยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
ปีที่ 2 นิสิตมีแนวทางและความรู้พื้นฐานเพียงพอสาหรับการทาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีความคิดริเริ่มในการใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการประเด็นปัญหาใหม่ทางวิชาการ สามารถรับผิดชอบการดาเนินงาน การ
ประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
โดยคานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม
ปีที่ 3 นิสิต สามารถทาวิจัยได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ และนาเสนอผลงานวิจัย โดยใช้
ข้อมูลตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
หลักสูตรแบบ 2.1
ปีที่ 1 นิสิตสามารถทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ได้ด้วยตนเอง โดยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
ปีที่ 2 นิสิตมีแนวทางและความรู้พื้นฐานเพียงพอสาหรับการทาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีความคิดริเริ่มในการใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการประเด็นปัญหาใหม่ทางวิชาการ สามารถรับผิดชอบการดาเนินงาน การ
ประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
โดยคานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม
ปีที่ 3 นิสิตสามารถทาวิจัยได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้
ข้อมูลตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
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หลักสูตรแบบ 2.2
ปี ที่ 1 นิ สิ ต มี ค วามรู้ พื้ น ฐานทางคณิ ต ศาสตร์ ที่ จ าเป็ น ส าหรับ การศึ ก ษางานวิ จั ย และสามารถฝึ ก ฝน
แก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้ด้วยต้นเอง โดยคานึงถึงหลักคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ รวมทั้ง
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ปีที่ 2 นิสิตสามารถทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ์ได้ด้วยตนเอง โดยมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
ปีที่ 3 นิสิตมีแนวทางและความรู้พื้นฐานเพียงพอสาหรับการทาดุษฎีนิพนธ์ โดยมีความคิดริเริ่มในการใช้
ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการประเด็นปัญหาใหม่ทางวิชาการ สามารถรับผิดชอบการดาเนินงาน การ
ประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ และนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อ ง
โดยคานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม
ปีที่ 4 นิสิตสามารถทาวิจัยได้ด้วยตนเองโดยใช้ความรู้ทางคณิ ตศาสตร์และนาเสนอผลงานวิจัยโดยใช้
ข้อมูลตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเป็นต้นแบบที่ดีด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

TQF
PLOs

PLO 1.1 น าความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ ไปแก้ ปั ญ หาที่
เกิ ด ขึ้ น ในสั งคมอย่ า งถู ก ต้ อ งโดยค านึ งถึ งคุ ณ ธรรม
และจริยธรรม
PLO 1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น
ไม่ น าผลงานของผู้ อื่ น มาเป็ น ของตนเอง หรือ ไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย
PLO 2.1 มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจอย่ า งถ่ อ งแท้ ใ น
หลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์
ประยุกต์ขั้นสูง

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้







ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคล และ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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TQF
PLOs

PLO 2.2 มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติ
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
PLO 3.1 มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ในการใช้ ค วามรู้ ท าง
คณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ จั ด การสถานการณ์ ห รื อ ประเด็ น
ปัญหาใหม่ทางวิชาการ
PLO 3.2 สามารถใช้ ค วามรู้ แ ละผลงานวิ จั ย เพื่ อ
พั ฒ นาความคิ ด ใหม่ และบู ร ณาการความรู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์
PLO 3.3 สามารถวางแผนและดาเนินการวิจัยขั้นสูง
ทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
PLO 4.1 สามารถฝึกฝนแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
ระดับสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
PLO 4.2 สามารถรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งาน การ
ประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้
PLO 4.3 สามารถเป็ น ผู้ น า และให้ ความร่ว มมือ ใน
การจั ด การข้ อ โต้ แย้ งและปั ญ หาต่ างๆ เพื่ อ เพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพการทางานขององค์กร
PLO 5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ
PLO 5.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้

ทักษะ
ทาง
ปัญญา

ทักษะ
ความสัมพั
นธ์ระหว่าง
บุคคล และ
ความ
รับผิดชอบ

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO 1.1 นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในสังคมอย่างถูกต้องโดยคานึงถึงคุณธรรม และ
จริยธรรม
PLO 1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่
นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรือไม่นาผลงานของ
ผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย
PLO 1.3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
2. ด้านความรู้
PLO 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการ
และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
PLO 2.2 มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติ
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
หลักสูตรกาหนดให้มีการสอดแทรก นาประเด็นปัญหา
ของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่เกี่ยวข้อง การแนะนาการ
ปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ เช่น
การอ้างอิงผลงานวิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และ
นาเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงไปตรงมาใน
ระหว่างการสอนหรืองานที่กาหนดให้ทา ตลอดจน
ระหว่างการให้สัมมนาและดุษฎีนิพนธ์ และยกประเด็น
ตัวอย่างปัญหาของสังคมที่วงการคณิตศาสตร์ควรมีส่วน
แก้ไข

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม
จริยธรรมในการแก้ไขปัญหาที่นาเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชา
อื่นๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูล
ที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบการทาดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต
อย่างใกล้ชิด และควบคุมให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการ
ทาวิจัย

1. ใช้การสอนที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการ
แก้ปัญหา มีการมอบหมายกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นให้
นิสิตได้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์ นาเสนอใน
ชั้นเรียน
2. มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล เขียน
รายงาน และนาเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบสัมมนา

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการ
ปฏิบัติของนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
3. การนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
5. นาเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และการ
สอบ ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 3.1 มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์เพื่อจัดการสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาใหม่
ทางวิชาการ
PLO 3.2 สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนา
ความคิดใหม่ และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์
PLO 3.3 สามารถวางแผนและดาเนินการวิจัยขั้นสูงทาง
วิชาการได้ด้วยตนเอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 4.1 สามารถฝึกฝนแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
ระดับสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
PLO 4.2 สามารถรับผิดชอบการดาเนินงาน การ
ประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานระดับสูงได้
PLO 4.3 สามารถเป็นผู้นา และให้ความร่วมมือในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การทางานขององค์กร

เน้นการสอนที่มีการนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัย
ใหม่อย่างกว้างขวาง มีการฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร ให้นิสิตจัดทาหัวเรื่อง เค้า
โครงดุษฎีนิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ด้วยตนเองโดย
คาแนะนาจากอาจารย์ควบคุมดุษฎีนิพนธ์

1. การสอบประเมินทั้งในระหว่างภาคและ
ปลายภาค
2. คาตอบที่ได้ในระหว่างการเรียนการสอน
3. การประเมินจากการอภิปรายหน้าชั้น
เรียน หรือรายงานจากกรณีศึกษา
4. การสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ และสอบ
ปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ฝึกร่วมกันคิดใน
การแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทางาน
ร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นาในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ
และมีระเบียบปฏิบัติในการใช้เครื่องมือร่วมกัน

1. ผลงานที่ได้จากการทางาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาใน
การส่งงาน และการนัดหมายเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจร่วมกัน
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ
PLO 5.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและ
นาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ

1. การมอบหมายให้ค้นคว้าเรื่องสถานการที่เกี่ยวข้องกับ 1. ความสามารถในการสื่อข้อมูลทั้งในด้าน
คณิตศาสตร์ในปัจจุบันที่น่าสนใจจากวารสาร
การเขียนรายงาน การนาเสนองานหน้าชั้น
อิเลคทรอนิกส์ (e-Journal)
เรียน และการตอบคาถามระหว่างเรียน
2. การมอบหมายโจทย์ให้แก้ไข ที่ต้องอาศัยความรู้ใน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้
ศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน
ศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งด้านความรู้ใน
3. การเขียนรายงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษา สาขา สถิติ คณิตศาสตร์ เพื่อสรุป
อย่างถูกต้อง เหมาะสม
วิเคราะห์งานให้เป็นระบบ
4. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน และ
5. ให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่าง ๆ และสัมมนา การเขียนบทความหรืองานวิจัย
ที่มีการวิเคราะห์ในเชิงตัวเลข และส่งเสริมให้นิสิต
4. ความสามารถในการใช้สื่อหลากรูปแบบ
นาเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ
เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจและน่าสนใจ
และวารสารวิชาการ
คำชี้แจง หากหลักสูตรมี มคอ.1 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้นามาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม มคอ.1 มาใช้เป็นมาตรฐานขั้นต่าของหลักสูตร หากยังไม่มี
มคอ.1 ให้ ใช้มาตรฐานผลการเรีย นรู้ระดับ อุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลั ยกาหนดเป็นมาตรฐาน ขั้นต่า
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น และแบบ
ไม่แสดงค่าระดับขั้น
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้
ระดับ A
ค่าระดับ 4.0
ระดับ B+
ค่าระดับ 3.5
ระดับ B
ค่าระดับ 3.0
ระดับ C+
ค่าระดับ 2.5
ระดับ C
ค่าระดับ 2.0
ระดับ D+
ค่าระดับ 1.5
ระดับ D
ค่าระดับ 1.0
ระดับ F
ค่าระดับ 0.0
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้
S
ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W
งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ
2.3 การประเมินผลดุษฎีนิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
2.5 พิจารณาจากภาวการณ์ได้งานทาของดุษฎีบัณฑิต
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสิตต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี้
แบบ 1.1
สอบผ่ านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทาดุษฎีนิพนธ์
เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบัน อุดมศึกษานั้น
แต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ จากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้
ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติห รือนานาชาติ ที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่าง
น้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องเป็นผลงานในวารสารระดับนานาชาติ
แบบ 2.1
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติที่มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1
เรื่อง
แบบ 2.2
ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
เป็ น ผู้ มี สิ ท ธิ ข อท าดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ เสนอดุ ษ ฎี นิ พ นธ์ และสอบผ่ า นการสอบปากเปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ยโดย
คณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก
สถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
สาหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับ
การยอมรับ ให้ ตีพิ มพ์ ในวารสารระดับ ชาติห รือนานาชาติที่ มีคุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
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อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิช าการใน
วารสารระดับนานาชาติ อย่างน้อย 1 เรื่อง
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ให้ ท างคณะฯ พิ จ ารณาการจั ด อบรมอาจารย์ ใหม่ เพื่ อ ให้ เข้ า ใจในนโยบายและพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ
1.2 มี ก ารแนะน าให้ เข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของหลั ก สู ต รตามแนวคิ ด ของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงสาหรับอาจารย์บรรจุใหม่ และมีการจัดหลักสูตรอบรมด้าน
การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้แก่อาจารย์
1.3 เสริมสร้างความเข้าใจในการบริห ารวิช าการ การประกันคุณ ภาพการศึกษาที่คณะต้อง
ดาเนินการ กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ
1.4 มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่จะ
สอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับอาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิท ยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนทั่วไป
และการวัดและประเมินผล
2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิงพัฒนาการ
ของผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดการเรียนการสอน และการใช้และผลิตสื่อการสอน
2.1.3 สนับสนุนให้มีการทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการ
2.2.2 ส่งเสริมให้ อาจารย์ทาวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอน
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หัวหน้าภาควิชาและกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลั ก สู ต รที่ ป ระกาศใช้ และตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ งชาติ ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร มีการประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอนทุกภาค
การศึกษา ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแล กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
2. บัณฑิต
บั ณ ฑิ ตที่ จ บจากหลั ก สู ต รมี คุณ ภาพตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาแห่ งชาติ มี
ผลลั พ ธ์การเรี ยนรู้ครบทุ กด้าน สามารถท างานหรือประกอบอาชีพ ผลงานวิจัยของนิสิ ตและผู้ ส าเร็จ
การศึกษาสามารถตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการได้
3. นิสิต
การรับนิสิตผ่านการรับเข้าจากทางคณะ มีระบบการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลังจาก
นิสิตผ่านการสอบคัดเลือก คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิต ตั้งแต่ในปีการศึกษา
แรก โดยนิสิตสามารถปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ กับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงว่างเพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้ แต่หลังจากที่นิสิตได้เริ่มทาดุษฎี
นิพนธ์ คณะได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ (อาจารย์ที่
ปรึกษาหลัก) จะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาวิชาการแก่นิสิตแทนและดูแลจนนิสิตจบการศึกษา มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร ถ้านิสิตมีข้อร้องเรียนต่อหลั กสูตร จะมีการประชุม
ของกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อจัดการต่อข้อร้องเรียนนั้น
4. อาจารย์
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กาหนดคุณวุฒิ
คุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญทางสาขาที่ต้องการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคการศึกษา และให้ ความเห็ นชอบการ
ประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตาม
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การเปิดรายวิชา
พร้อมพิจารณาผู้สอนที่เหมาะสม มีการประเมินผู้เรียนและคอยกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง และ
ให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่าง
น้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความ
พร้ อ มด้ านหนั งสื อ ต ารา และการสื บ ค้ น ผ่ านฐานข้ อมู ล โดยมี ส านั ก หอสมุ ดกลางที่ มี ห นั งสื อ และ
ฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น มีระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มี WIFI สาหรับค้นคว้าหาข้อมูล มีการประสานงาน
กับสานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้อาจารย์และนิสิตได้ค้นคว้า
และใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอรายชื่อหนังสือ วารสาร ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จาเป็น ที่จะให้ในการเรี ยนการสอนตามหลักสูตร ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ
คณะมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ และจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของแต่ล ะหลักสูตรอย่างเหมาะสม มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์ หนังสื อและ
เอกสารประกอบการเรียน โดยให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุ มเพื่ อวางแผน ติด ตาม และทบทวนการดาเนิ น งาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลั กสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้ องกับ
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้ รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ ป ระจาทุ กคนได้รั บ การพัฒ นาทางวิช าการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดั บ ความพึ งพอใจของนิ สิ ต ปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
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รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
9
10
11
12
12
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5
1-5
1-5
1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม
8
8
9
10
10
เกณฑ์ประเมิน : หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ตัวตัวบ่งชี้
บั งคับ (ตั ว บ่ งชี้ 1-5) มี ผ ลด าเนิ น การบรรลุ ต ามเป้ า หมาย และมี จ านวนตัว บ่ งชี้ที่ มี ผ ลด าเนิ น การบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมิน จากผลการเรียนรู้ของนิสิ ต จากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิป ราย
โต้ตอบ การตอบคาถาม การทากิจกรรมในชั้นเรียนและผลการสอบ
1.1.2 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับกระบวนการประเมิน และกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มี ก ารประเมิ น การสอนของอาจารย์ ผู้ ส อนทุ ก ปลายภาคการศึ ก ษา โดยส านั ก ทะเบี ย นและ
ประเมินผล
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
2.1.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของแบบสอบถาม
2.1.2 สาหรับ ศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
2.3.1 ดาเนิ น การโดยสั มภาษณ์ จากสถานประกอบการที่นิ สิ ตไปฝึกงานหรือใช้วิธีการส่ ง
แบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ ป ระจ าวิช าทบทวนผลการการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนในรายวิ ช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาค โดยปรับปรุงทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ
4.2 ปรับ ปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณ ฑิต โดย
พิจารณาจากสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร รวมทั้งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
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เอกสารแนบ
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
เอกสารแนบหมายเลข 7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี)
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
1. หลักสูตรแบบ 1.1
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
Doctoral Dissertation
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์อันเป็นความรู้ใหม่
หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
Purpose of research in mathematics or applied mathematics leading to novel or
advancing knowledge; elaborate review and analysis of literature; research aim and
objectives; research proposal; research conducts; full research report compilation;
research article authoring; oral presentation
2. หลักสูตรแบบ 2.1
ก. หมวดวิชาบังคับ
จานวน 3 หน่วยกิต
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
1 (1-0-2)
General Skills in Mathematical Research
เทคโนโลยีการคานวณสมัยใหม่และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการคิดเชิงคณิตศาสตร์และ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
Modern computing technologies and learning environment in contexts of
mathematical thinking and creative problem solving aimed at improving general skills in
mathematical research
30279164

หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
Current Research Topics in Mathematics
งานวิจั ย ทางคณิ ต ศาสตร์ ห รือ คณิ ตศาสตร์ประยุก ต์ บนพื้ น ฐานความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ การ
น าเสนอและการอภิป ราย งานวิจัย ค้น คว้าจากวารสารและเอกสารทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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Mathematics or applied mathematics research based on mathematics knowledge,
presentation and discussion, research from mathematics journal and documents by using
information technology
30279264

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
Seminar in Advanced Mathematics
การอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ทากันอยู่ในปัจจุบันโดยแยกตามสาขาวิชา
Discussion of current research in mathematics according to each field

ข. หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
ทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริง ลาดับและอนุกรม ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์
Topology on the real line; sequences and series; continuity; differentiation; the
Riemann integral
30271264 ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
Topology
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิทอพอโลยี ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์
การแยก ความเชื่อมโยง ความกระชับ การทาให้กระชับ
Metric spaces; topological spaces, product spaces, quotient spaces; countability
axioms; separation axioms; connectedness, compactness, compactification
30272164

พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
Linear Algebra
ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติ การส่งเชิงเส้น ผลบวกตรง ปริภูมิผลหาร ตัวแทนเมทริกซ์ การ
แปลงของฐานหลัก ปริภูมิคู่กัน พีชคณิตเชิงหลายเส้น การกระทาแนวทแยงมุม รูปแบบบัญญัติจอร์แดน
ปริภูมิผลคูณภายใน
Vector spaces, basis and dimension; linear maps, direct sum, quotient spaces;
matrix representation; change of bases; dual spaces; multilinear algebra;
diagonalization, Jordan canonical forms; inner product spaces
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30272264

พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
Abstract Algebra I
กรุปจากัด ทฤษฎีบทของซิโลและเคย์เลย์ พี -กรุป ผลคูณตรง กรุปเชิงเดียว กรุปอาบีเลี ยนจากัด
กรุปแอกชัน โดเมนที่แยกตัวประกอบได้เพียงแบบเดียว โดเมนไอดีลหลัก โดเมนของยูคลิด ความรู้เบื้องต้น
ของฟีลด์ภาคขยาย
Finite groups, Sylow and Cayley’s theorems, p-groups, direct products, simple
groups, finite abelian groups, group action; unique factorization domains, principal ideal
domains, Euclidean domains; introduction to field extension
30272364

พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
Abstract Algebra II
บุรพวิชา : 30272264
Prerequisite: 30272264
โมดูล ลาดับแม่นตรง ริงเนอเทอร์ ทฤษฎีกาลัวบนภาคขยายจากัด ฟีลด์จากัด ฟีลด์ไซโคลโตมิก
Module, exact sequences; Noetherian rings, Galois theory of finite extensions;
finite fields, cyclotomic fields
30273164

ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
Algebraic Number Theory
ฟีลด์จานวนและริงของจานวนเต็ม นอร์ม ดิสคริมิแนนต์ ไอดีลเศษส่วน การแยกตัวประกอบได้
เพียงแบบเดียวของไอดีล การแยกตัวประกอบของจานวนเฉพาะ คลาสกรุป คลาสนัมเบอร์
Number fields and their rings of integers; norm, discriminants; fractional ideals,
unique factorization of ideals; splitting of primes; class group, class number
30273264

ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Analytic Number Theory
ฟังก์ชันเลขคณิตและฟังก์ชันการคูณ ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันเลขคณิต ฟังก์ชันซีตารีมันน์ และฟังก์ชัน
แอลดีรีเคล ทฤษฎีบทของดีรีเคลบนจานวนเฉพาะในลาดับเลขคณิต ทฤษฎีบทจานวนเฉพาะ
Arithmetic functions and multiplicative functions, average of arithmetic functions;
the Riemann zeta function and Dirichlet L-functions; Dirichlet’s theorem on primes in
arithmetic progression; the prime number theorem
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30274164

การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3 (3-0-6)
Real Analysis I
เซตโบเรล การวัดของเลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์และแบบเลอเบก ทฤษฎี
บทการลู่เข้าแบบทางเดียวและแบบถูกข่มแบบเลอเบก ปริภูมิแอลพี ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิฮิลเบิร์ต
Borel sets, Lebesgue measure; measurable functions; Lebesgue and Riemann
integrals, Lebesgue’s monotone and dominated convergence theorems; Lp space,
normed linear space; Hilbert space
30274264

การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
Real Analysis II
บุรพวิชา : 30274164
Prerequisite: 30274164
เมเชอร์ผลคูณ เมเชอร์เครื่องหมาย การหาอนุพันธ์ ตัวดาเนินการเชิงเส้นบนปริภูมิฮิลเบิร์ต ระบบ
เชิงตั้งฉากปรกติ อนุกรมตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทของแบร์ หลักการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่ง
แบบเปิด ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทอพอโลยีอ่อน
Product measure, signed measure; differentiation; linear operators on Hilbert
space, orthonormal systems, trigonometric series; Baire’s theorem, uniform
boundedness principle, open mapping theorem, Hahn-Banach theorem; weak topology
30274364

การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
Complex Analysis
ระบบจานวนเชิงซ้อน สมการโคชี -รีมันน์ ฟังก์ชันฮอลอมอร์ฟิก การหาปริพันธ์แบบเชิงซ้อนและ
ปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของโคชี สูตรปริพันธ์โคชี หลักการมอดุลัสสูงสุด อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมลอ
เรนต์ ภาวะเอกฐาน แคลคูลัสของส่วนตกค้าง การส่งคงแบบ
Complex number systems; Cauchy-Riemann equations, holomorphic function;
complex integral and line integrals, Cauchy’s theorem, Cauchy integral formula;
maximum modulus principle; Taylor series, Laurent series, singularities, the calculus of
residues; conformal mapping
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ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
Probability Theory
ปริ ภู มิ ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ฟั งก์ ชั น ลั ก ษณะเฉพาะ การแจกแจงความน่ าจะเป็ น ค่ า
คาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่สาคัญ ฟังก์ชันก่อกาเนิด
แบบโมเมนต์ กฎจานวนมาก ทฤษฎีลิมิตกลาง
Probability spaces; random variables, characteristic function; probability
distributions, expected value and variance, some special discrete and continuous
distributions; moment generating functions; law of large numbers; the central limit
theorem
30275264

กระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-6)
Stochastic Processes
แนวคิดเบื้องต้นของกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการปัวซง กระบวนการมาร์คอฟ ลูกโซ่
แบบมาร์คอฟ การเดินอย่างสุ่ม กระบวนการเกิดใหม่ การประยุกต์ในปัญหาแถวคอย
Introduction to stochastic processes; Poisson processes, Markov processes,
Markov chains; random walk; renewal processes; applications in queuing system
30276164

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Analysis
วิธีกระท าซ้ าส าหรั บ สมการไม่ เชิ งเส้ น ผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้ น และไม่ เชิ งเส้ น การ
ประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีผลต่างจากัดสาหรับปัญหาค่าขอบชนิดสองจุด และวิธีผลต่างจากัด
สาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Iterative methods for nonlinear equations, solutions of systems of linear and
nonlinear equations; interpolation and curve fitting; numerical differentiation and
integration; numerical solutions of ordinary differential equations; finite difference
methods for two-point boundary value problems and finite difference methods for
partial differential equations
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ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
Theory of Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวของผลเฉลย ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ เชิง
เส้น เมทริกซ์หลักมูล เมทริกซ์เลขชี้กาลัง ระบบอิสระบนระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ ฟังก์ชัน เลียปูนอฟ
ลิมิตไซเคิล
Existence and uniqueness theorems; systems of linear differential equations;
fundamental matrices, matrix exponential; plane autonomous systems; stability theory;
Lyapunov functions, limit cycles
30277264

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การจาแนกชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับสอง ผลเฉลยแบบอนุกรมฟูเรียร์ในโดเมนที่มีขอบเขต การมีจริง ความเป็นไปได้อย่างเดียวและ
ความต่อเนื่องของผลเฉลย ผลเฉลยในโดเมนที่ไม่มีขอบเขตและกึ่งมีขอบเขตโดยการแปลงฟูเรียร์ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เอกพันธุ์ ฟังก์ชันของกรีน
First-order linear and nonlinear partial differential equations, classification of
second-order linear partial differential equations; solutions in bounded domains by
Fourier series, existence, uniqueness and continuity of solutions; solutions in unbounded
and semi-bounded domains by fourier transforms; nonhomogeneous partial differential
equations; Green’s functions
30278264

การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Analysis
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวีล การวิเคราะห์ฟูเรียร์ ฟังก์ชันพิเศษ ผล

การแปลงปริพันธ์ ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชันของกรีน สมการปริพันธ์
Theory of linear differential equations; Sturm-Liouville theory; fourier analysis,
special functions; integral transforms; boundary value problems; Green’s functions;
integral equations
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การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Modeling
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของสมการผลต่างเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น กระบวนการเชิงปริมาณ
Mathematical modeling, applications of linear difference, linear differential
equations; nonlinear phenomena and quantitative methods
30278464

คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
3 (2-2-5)
Mathematics for Data Science and Machine Learning
วิทยาการข้อมูลและระบบนิเวศน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการเรียนรู้ของ
เครื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลสารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล
ด้วยแผนภาพ การเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพและวิดีโอ
Data science and data analytics ecosystem; linear algebra for machine learning;
probability theory, statistics, and exploratory data analysis; data analysis and data
visualization; machine learning and data mining; machine learning for image analytics;
deep learning for image and video analytics
30289464

หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics I
หัวข้อทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ขั้นสูงที่น่าสนใจ
Selected topics of special interest in advanced pure mathematics

30289564

หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics II
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงที่น่าสนใจ
Selected topics of special interest in advanced applied mathematics
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ดุษฎีนิพนธ์
36 (0-0-108)
Doctoral Dissertation
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์อันเป็นความรู้ใหม่
หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
Purpose of research in mathematics or applied mathematics leading to novel or
advancing knowledge; elaborate review and analysis of literature; research aim and
objectives; research proposal; research conducts; full research report compilation;
research article authoring; oral presentation
3. หลักสูตรแบบ 2.2
ก. หมวดวิชาบังคับ
จานวน 9 หน่วยกิต
30272164 พีชคณิตเชิงเส้น
3 (3-0-6)
Linear Algebra
ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลักและมิติ การส่งเชิงเส้น ผลบวกตรง ปริภูมิผลหาร ตัวแทนเมทริกซ์ การ
แปลงของฐานหลัก ปริภูมิคู่กัน พีชคณิตเชิงหลายเส้น การกระทาแนวทแยงมุม รูปแบบบัญญัติจอร์แดน
ปริภูมิผลคูณภายใน
Vector spaces, basis and dimension; linear maps, direct sum, quotient spaces;
matrix representation; change of bases; dual spaces; multilinear algebra;
diagonalization, Jordan canonical forms; inner product spaces
30274164

การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3 (3-0-6)
Real Analysis I
เซตโบเรล การวัดของเลอเบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ ปริพันธ์แบบรีมันน์และแบบเลอเบก ทฤษฎี
บทการลู่เข้าแบบทางเดียวและแบบถูกข่มแบบเลอเบก ปริภูมิแอลพี ปริภูมินอรมเชิงเสน ปริภูมิฮิลเบิร์ต
Borel sets, Lebesgue measure; measurable functions; Lebesgue and Riemann
integrals, Lebesgue’s monotone and dominated convergence theorems; Lp space,
normed linear space; Hilbert space
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ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
1 (1-0-2)
General Skills in Mathematical Research
เทคโนโลยีการคานวณสมัยใหม่และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการคิดเชิงคณิตศาสตร์และ
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
Modern computing technologies and learning environment in contexts of
mathematical thinking and creative problem solving aimed at improving general skills in
mathematical research
30279164

หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
1 (0-2-1)
Current Research Topics in Mathematics
งานวิจั ย ทางคณิ ต ศาสตร์ ห รือ คณิ ตศาสตร์ประยุก ต์ บนพื้ น ฐานความรู้ทางคณิ ตศาสตร์ การ
น าเสนอและการอภิป ราย งานวิจัย ค้ น คว้าจากวารสารและเอกสารทางคณิ ตศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
Mathematics or applied mathematics research based on mathematics knowledge,
presentation and discussion, research from mathematics journal and documents by using
information technology
30279264

สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
1 (0-2-1)
Seminar in Advanced Mathematics
การอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่ทากันอยู่ในปัจจุบันโดยแยกตามสาขาวิชา
Discussion of current research in mathematics according to each field

ข. หมวดวิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Analysis
ทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริง ลาดับและอนุกรม ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์
Topology on the real line; sequences and series; continuity; differentiation; the
Riemann integral
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ทอพอโลยี
3 (3-0-6)
Topology
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิทอพอโลยี ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร สัจพจน์การนับได้ สัจพจน์
การแยก ความเชื่อมโยง ความกระชับ การทาให้กระชับ
Metric spaces; topological spaces, product spaces, quotient spaces; countability
axioms; separation axioms; connectedness, compactness, compactification
30272264

พีชคณิตนามธรรม 1
3 (3-0-6)
Abstract Algebra I
กรุปจากัด ทฤษฎีบทของซิโลและเคย์เลย์ พี -กรุป ผลคูณตรง กรุปเชิงเดียว กรุปอาบีเลียนจากัด
กรุปแอกชัน โดเมนที่แยกตัวประกอบได้เพียงแบบเดียว โดเมนไอดีลหลัก โดเมนของยูคลิด ความรู้เบื้องต้น
ของฟีลด์ภาคขยาย
Finite groups, Sylow and Cayley’s theorems, p-groups, direct products, simple
groups, finite abelian groups, group action; unique factorization domains, principal ideal
domains, Euclidean domains; introduction to field extension
30272364

พีชคณิตนามธรรม 2
3 (3-0-6)
Abstract Algebra II
บุรพวิชา : 30272264
Prerequisite: 30272264
โมดูล ลาดับแม่นตรง ริงเนอเทอร์ ทฤษฎีกาลัวบนภาคขยายจากัด ฟีลด์จากัด ฟีลด์ไซโคลโตมิก
Module, exact sequences; Noetherian rings, Galois theory of finite extensions;
finite fields, cyclotomic fields
30273164

ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3 (3-0-6)
Algebraic Number Theory
ฟีลด์จานวนและริงของจานวนเต็ม นอร์ม ดิสคริมิแนนต์ ไอดีลเศษส่วน การแยกตัวประกอบได้
เพียงแบบเดียวของไอดีล การแยกตัวประกอบของจานวนเฉพาะ คลาสกรุป คลาสนัมเบอร์
Number fields and their rings of integers; norm, discriminants; fractional ideals,
unique factorization of ideals; splitting of primes; class group, class number
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ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3 (3-0-6)
Analytic Number Theory
ฟังก์ชันเลขคณิตและฟังก์ชันการคูณ ค่าเฉลี่ยของฟังก์ชันเลขคณิต ฟังก์ชันซีตารีมันน์ และฟังก์ชัน
แอลดีรีเคล ทฤษฎีบทของดีรีเคลบนจานวนเฉพาะในลาดับเลขคณิต ทฤษฎีบทจานวนเฉพาะ
Arithmetic functions and multiplicative functions, average of arithmetic functions;
the Riemann zeta function and Dirichlet L-functions; Dirichlet’s theorem on primes in
arithmetic progression; the prime number theorem
30274264

การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3 (3-0-6)
Real Analysis II
บุรพวิชา : 30274164
Prerequisite: 30274164
เมเชอร์ผลคูณ เมเชอร์เครื่องหมาย การหาอนุพันธ์ ตัวดาเนินการเชิงเส้นบนปริภูมิฮิลเบิร์ต ระบบ
เชิงตั้งฉากปรกติ อนุกรมตรีโกณมิติ ทฤษฎีบทของแบร์ หลั กการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่ง
แบบเปิด ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค ทอพอโลยีอ่อน
Product measure, signed measure; differentiation; linear operators on Hilbert
space, orthonormal systems, trigonometric series; Baire’s theorem, uniform
boundedness principle, open mapping theorem, Hahn-Banach theorem; weak topology
30274364

การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3 (3-0-6)
Complex Analysis
ระบบจานวนเชิงซ้อน สมการโคชี -รีมันน์ ฟังก์ชันฮอลอมอร์ฟิก การหาปริพันธ์แบบเชิงซ้อนและ
ปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของโคชี สูตรปริพันธ์โคชี หลั กการมอดุลัสสูงสุด อนุกรมเทย์เลอร์ อนุกรมลอ
เรนต์ ภาวะเอกฐาน แคลคูลัสของส่วนตกค้าง การส่งคงแบบ
Complex number systems; Cauchy-Riemann equations, holomorphic function;
complex integral and line integrals, Cauchy’s theorem, Cauchy integral formula;
maximum modulus principle; Taylor series, Laurent series, singularities, the calculus of
residues; conformal mapping
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ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3 (3-0-6)
Probability Theory
ปริ ภู มิ ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ฟั งก์ ชั น ลั ก ษณะเฉพาะ การแจกแจงความน่ าจะเป็ น ค่ า
คาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องที่สาคัญ ฟังก์ชันก่อกาเนิด
แบบโมเมนต์ กฎจานวนมาก ทฤษฎีลิมิตกลาง
Probability spaces; random variables, characteristic function; probability
distributions, expected value and variance, some special discrete and continuous
distributions; moment generating functions; law of large numbers; the central limit
theorem
30275264

กระบวนการสโตแคสติก
3 (3-0-6)
Stochastic Processes
แนวคิดเบื้องต้นของกระบวนการสโตแคสติก กระบวนการปัวซง กระบวนการมาร์คอฟ ลูกโซ่
แบบมาร์คอฟ การเดินอย่างสุ่ม กระบวนการเกิดใหม่ การประยุกต์ในปัญหาแถวคอย
Introduction to stochastic processes; Poisson processes, Markov processes,
Markov chains; random walk; renewal processes; applications in queuing system
30276164

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3 (3-0-6)
Numerical Analysis
วิธีกระท าซ้ าส าหรั บ สมการไม่ เชิ งเส้ น ผลเฉลยของระบบสมการเชิ งเส้ น และไม่ เชิ งเส้ น การ
ประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ วิธีผลต่างจากัดสาหรับปัญหาค่าขอบชนิดสองจุด และวิธีผลต่างจากัด
สาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Iterative methods for nonlinear equations, solutions of systems of linear and
nonlinear equations; interpolation and curve fitting; numerical differentiation and
integration; numerical solutions of ordinary differential equations; finite difference
methods for two-point boundary value problems and finite difference methods for
partial differential equations
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ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3 (3-0-6)
Theory of Ordinary Differential Equations
ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวของผลเฉลย ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ เชิง
เส้น เมทริกซ์หลักมูล เมทริกซ์เลขชี้กาลัง ระบบอิสระบนระนาบ ทฤษฎีเสถียรภาพ ฟังก์ชัน เลียปูนอฟ
ลิมิตไซเคิล
Existence and uniqueness theorems; systems of linear differential equations;
fundamental matrices, matrix exponential; plane autonomous systems; stability theory;
Lyapunov functions, limit cycles
30277264

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3 (3-0-6)
Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้ นและไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การจาแนกชนิดของสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับสอง ผลเฉลยแบบอนุกรมฟูเรียร์ในโดเมนที่มีขอบเขต การมีจริง ความเป็นไปได้อย่างเดียวและ
ความต่อเนื่องของผลเฉลย ผลเฉลยในโดเมนที่ไม่มีขอบเขตและกึ่งมีขอบเขตโดยการแปลงฟูเรียร์ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยไม่เอกพันธุ์ ฟังก์ชันของกรีน
First-order linear and nonlinear partial differential equations, classification of
second-order linear partial differential equations; solutions in bounded domains by
Fourier series, existence, uniqueness and continuity of solutions; solutions in unbounded
and semi-bounded domains by fourier transforms; nonhomogeneous partial differential
equations; Green’s functions
30278264

การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3 (3-0-6)
Applied Analysis
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวีล การวิเคราะห์ฟูเรียร์ ฟังก์ชันพิเศษ ผล

การแปลงปริพันธ์ ปัญหาค่าขอบ ฟังก์ชันของกรีน สมการปริพันธ์
Theory of linear differential equations; Sturm-Liouville theory; Fourier analysis,
special functions; integral transforms; boundary value problems; Green’s functions;
integral equations
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การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3 (3-0-6)
Mathematical Modeling
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ การประยุกต์ของสมการผลต่างเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น
ปรากฏการณ์ไม่เชิงเส้น กระบวนการเชิงปริมาณ
Mathematical modeling, applications of linear difference, linear differential
equations; nonlinear phenomena and quantitative methods
30278464

คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง
3 (2-2-5)
Mathematics for Data Science and Machine Learning
วิทยาการข้อมูลและระบบนิเวศน์ของการวิเคราะห์ข้อมูล พีชคณิตเชิงเส้นสาหรับการเรียนรู้ของ
เครื่อง ทฤษฎีความน่าจะเป็น สถิติ และการวิเคราะห์ข้อมูลสารวจ การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูล
ด้วยแผนภาพ การเรียนรู้ของเครื่องและเหมืองข้อมูล การเรียนรู้ของเครื่องสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
การเรียนรู้เชิงลึกสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลภาพและวิดีโอ
Data science and data analytics ecosystem; linear algebra for machine learning;
probability theory, statistics, and exploratory data analysis; data analysis and data
visualization; machine learning and data mining; machine learning for image analytics;
deep learning for image and video analytics
30289464

หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics I
หัวข้อทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ขั้นสูงที่น่าสนใจ
Selected topics of special interest in advanced pure mathematics

30289564

หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
3 (3-0-6)
Special Topic in Advanced Mathematics II
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงที่น่าสนใจ
Selected topics of special interest in advanced applied mathematics
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ดุษฎีนิพนธ์
48 (0-0-144)
Doctoral Dissertation
การกาหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยในหัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์อันเป็นความรู้ใหม่
หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวนและการวิเคราะห์วรรณกรรม การกาหนดวัตถุประสงค์ในการวิจัย
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การดาเนินการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงาน
การวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์
Purpose of research in mathematics or applied mathematics leading to novel or
advancing knowledge; elaborate review and analysis of literature; research aim and
objectives; research proposal; research conducts; full research report compilation;
research article authoring; oral presentation
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) นายเดชชาติ สามารถ
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2561 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
Samart, D. (2020). On a noncritical symmetric square L-value of the congruent number
elliptic curves. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 101(1), 13-22.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Meemark, Y., & Samart, D. (2020). Mahler measures of a family of non-tempered
polynomials and Boyd’s conjectures. Research in the Mathematical Sciences,
7(1).
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Ahlgren, S., Andersen, N., & Samart, D. (2018). A polyharmonic Maass form of depth 3/2
for SL2(Z). Journal of Mathematical Analysis and Applications, 468, 1018-1042.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
(2) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2549-2554 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
Dunnimit, P., Wiwatwanich, A., & Poltem, D. (2020). Solutions of the fractional logistics
equations via the residual power series method with Adomian polynomials.
International Journal of Mathematics and Computer Science, 15(3), 885–903.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Poltem, D., & Sak-Aree-Amorn, S. (2017). Natural homotopy perturbation method for
system of nonlinear partial differential equations. Far East Journal of
Mathematical Sciences, 102(3), 631-644.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
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Poltem, D., & Srimongkol, S. (2017). Mathematical analysis of the planar solid oxide fuel
cell : Temperature Effects. Far East Journal of Mathematical Sciences, 101(11),
2445-2459.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
(3) นางสาวปรียานุช เชื้อสุข
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2562 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
Chuasuk, P., Ogbuisi, F., Shehu, Y., & Cholamjiak, P. (2020). New inertial method for
generalized split variational inclusion problems. Journal of Industrial &
Management Optimization. doi: 10.3934/jimo.2020123.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Chuasuk, P., Farajzadeh, A., & Kaewcharoen, A. (2020). An iterative algorithm for solving
split feasibility problems and fixed point problems in p-uniformly convex and
smooth Banach spaces. Journal Computational Analysis and Applications, 28(1),
49-66.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Chuasuk, P., Farajzadeh, Kaewcharoen, A., & Agarwal, RP. (2017). An iterative process for a
hybrid pair of a Bregman strongly nonexpansive single-valued mapping and a
finite family of Bregman relative nonexpansive multi-valued mappings in Banach
spaces. Carpathian Journal of Mathematics, 33(3), 287-300.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
(4) นายอรรณพ แก้วขาว
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2548 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
อรรณพ แก้วขาว และลลิตา ตันวงค์ษา. (๒๕๖๓). การสร้างอัตราส่วนทองอย่างง่ายในแผ่นจตุรัส. วารสาร
คณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๕(๗๐๐),
๕๓-๕๖.
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
ปิยนุช เงางาม, อรรณพ แก้วขาว, และสมคิด อินเทพ. (๒๕๖๒). การศึกษาผลกระทบของแบบทดสอบที่มี
ตัวลวงสร้างจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๔
(๖๙๗). ๔๔-๖๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
อรรณพ แก้วขาว และลลิตา ตันวงค์ษา. (๒๕๖๒). การสร้างอัตราส่วนทอง และ การเกิดอัตราส่วนทอง
จากการซ้อนทับกันของเหรียญ ๒๕ สตางค์ และเหรียญ ๕ บาท. วารสารคณิตศาสตร์ โดย
สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๔(๖๙๗), ๑-๑๒.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
อรรณพ แก้วขาว และกาญจนา เจริญสิทธิชัย. (๒๕๖๑). สามเหลี่ยมแนบในใหญ่ที่สุด และสามเหลี่ยมปิด
ทับเล็กที่สุด เมื่อกาหนดวงกลม. วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๓(๖๘๔), ๑-๖.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
อรรณพ แก้วขาว และภัททิรา ศุภมาศ. (๒๕๖๐). การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบเรื่องลาดับ กรณีศึกษา: โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยา
คาร. วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๒
(๖๙๑), ๒๑-๓๑.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
(5) นายสมคิด อินเทพ
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2543-2544 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เชียงราย
ปี พ.ศ. 2546 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
ิศวั
วิ ฒน์ ลี้มงคล, สมคิด อินเทพ, และจุฑาพร เนียมวงษ์. (๒๕๖๓). การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เรื่อง
การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดแบบคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับกระบวนการสอนการแก้ปัญหา สาหรับนักเรียนระดับมัธยศึกษาตอนต้น. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๑๗(๗๗), ๑๓๗-๑๔๘.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
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ปิยนุช เงางาม, อรรณพ แก้วขาว, และสมคิด อินเทพ. (๒๕๖๒). การศึกษาผลกระทบของแบบทดสอบที่มี
ตัวลวงสร้างจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.
วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๔
(๖๙๗). ๔๔-๖๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
Sriponpaew, B., & Intep, S. (2020). The floor of the arithmetic mean of the cube roots of
the first n integers. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 102(2), 261267.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
(6) นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
ไอริณ ถาวรนันท์, รักพร ดอกจันทร์, และอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์. (๒๕๖๓). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น โดยใช้โปรแกรม Geogebra เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๒(๒), ๓๑๗-๓๓๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
วันซัลมา ปานากาเซ็ง, อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์, และรักพร ดอกจันทร์. (๒๕๖๒). กิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีคอนสตรัติวิสต์ เรื่อง กาหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม The
Geometer' s Sketchpad สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๑(๑), ๒๐๘-๒๑๙.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์. (๒๕๖๒). ผลเฉลยของสมการไดโอแฟนไทน์ 1/x+2/y+3/z=1/2. วารสาร
คณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๔(๖๙๙), ๓๖๔๓.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
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ซัฟฟียะห์ สาและ, อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์, และรักพร ดอกจันทร์. (๒๕๖๑). ผลการจัดการเรียนรู้ด้วย
เทคนิค KWDL เรื่องค่ากลางของข้อมูล ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการ
สื่อสารทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร, ๒๐(๔), ๓๕-๔๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
(7) นายคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2535 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (๒๕๖๑). การปรับปรุงตัวแบบสินค้าคงคลังที่มีสินค้าชารุดและมีการลดราคา
สินค้าแบบพิเศษ. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๓(๑), ๑-๑๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
คุณากร แซ่เจ็ง และคณินทร์ ธีรภาพโอฬาร. (๒๕๖๑). การประมาณทวินามด้วยวิธีของสไตน์และฟังก์ชัน
w. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๓(๑), ๔๑๕-๔๓๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร, อังคณา บุญดิเรก, และสิทธิกรณ์ คารอด. (๒๕๖๐). ตัวแบบ EOQ ที่มีอัตราการ
เพิ่มสินค้าจากัดภายใต้คาบเวลาของเครดิตการค้าที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่งซื้อสินค้า. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒(๓), ๕๔-๖๔.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
Teerapabolarn, K., & Sae-Jeng, K. (2019). A non-uniform bound on binomial
approximation to the beta binomial cumulative distribution function.
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41(1), 96-108.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Teerapabolarn, K., & Soponpimol, C. (2019). A non uniform bound on geometric
approximation with w-functions. Communications in Statistics-Theory and
Methods, 48(16), 4119–4131.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Teerapabolarn, K. (2018). New bounds on Poisson approximation to the distribution of a
sum of negative binomial random variables. Songklanakarin Journal of Science
and Technology, 40(2), 402-408.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
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Teerapabolarn, K. (2017). An improved bound for negative binomial approximation with
z-functions. AKCE International Journal of Graphs and Combinatorics, 14(3), 287294.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Teerapabolarn, K. (2017). A non-uniform bound on Poisson approximation for a sum of
negative binomial random variables. Songklanakarin Journal of Science and
Technology, 39(3), 355-358.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Teerapabolarn, K. (2017). Poisson approximation for a sum of negative binomial
random variables. Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society,
40(2), 931-939.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
(8) นายชาติไทย ไทยประยูร
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2558 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
Sudsutad, W., Thaiprayoon, C., & Ntouyas, S.K. (2021). Existence and stability results for
Hilfer fractional integro-differential equation with mixed nonlocal boundary
conditions. AIMS Mathematics, 6(4), 4119–4141.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Sudsutad, W., Alzabut, J., Tearnbucha, C., & Thaiprayoon, C. (2020). On the oscillation of
differential equations in frame of generalized proportional fractional derivatives.
AIMS Mathematics, 5(2), 856–871.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Thaiprayoon, C., Ntouyas, S.K., & Tariboon, J. (2019). On systems of fractional Langevin
equations of Riemann-Liouville type with generalized nonlocal fractional integral
boundary conditions. Journal of Computational Analysis and Applications, 27(4),
723-737.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
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(9) นางอารีรักษ์ ชัยวร
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2552 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2552 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
Chaiworn, A. (2021). Positive weighted composition operators on the fock space.
International Journal of Mathematics and Computer Science, 16(2), 589-595.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Chaiworn, A., & Promjan, S. (2021). Formulas for the exponential matrix of so(1,3).
International Journal of Mathematics and Computer Science, 16(1), 423-427.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Boonruangkan, N., Chaiworn, A., Sanprasert, W., & Chansangiam, P. (2019). Stationary
iterative methods and the conjugate gradient method for solving linear systems.
SWU Sci. J., 35(2), 177-192.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)
(10) นายบุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
ประสบการณ์สอน
ปี พ.ศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ผลงานทางวิชาการ
บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว และ สมคิด อินเทพ. (๒๕๖๓). ทฤษฎีรหัสบนจานวน c –Jacobsthal.
วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๒(๑๖), ๑-๑๐.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)
Sriponpaew, B. and Intep, S. (2020). The floor of the arithmetric mean of the cube roots
of the first n integers. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 102(2),
261-267.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
Sriponpaew, B. and Sassanapitax, L. (2020). On k-Step Fibonacci functions and k-step
Fibonacci numbers. International Journal of Mathematics and Computer Science,
15(4), 1123-1128.
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)
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เอกสารแนบหมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชา

30274164
30272164
30279164
30279264
30278164
30271164
30271264
30272264

รายวิชาบังคับ
การวิเคราะห์เชิงจริง 1
พีชคณิตเชิงเส้น
หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
รายวิชาเลือก
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
ทอพอโลยี
พีชคณิตนามธรรม 1

1. คุณธรรม จริยธรรม

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO
PLO
PLO
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3
5.1
5.2
























2. ความรู้














3. ทักษะ
ทางปัญญา














4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
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30272364
30273164
30273264
30274264
30274364
30275164
30275264
30276164
30277164
30277264
30278264
30278364
30278464
30289464
30289564
30289864
30299864
30299964

พีชคณิตนามธรรม 2
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
การวิเคราะห์เชิงจริง 2
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
กระบวนการสโตแคสติก
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูลและการ
เรียนรู้ของเครื่อง
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์
ดุษฎีนิพนธ์












































 
 
  
  
  
ความรับผิดชอบหลัก










































 
 
  
  
  
ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
PLO 1.1 นาความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างถูกต้องโดยคานึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม
PLO 1.2 มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ เช่น ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง หรือไม่นาผลงานของผู้อื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริงจากผลการวิจัย
PLO 1.3 เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ
ด้านความรู้
PLO 2.1 มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
PLO 2.2 มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง
ด้านทักษะทางปัญญา
PLO 3.1 มีความคิดริเริ่มในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อจัดการสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาใหม่ทางวิชาการ
PLO 3.2 สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจัย เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ และบูรณาการความรู้อย่างสร้างสรรค์
PLO 3.3 สามารถวางแผนและดาเนินการวิจัยขั้นสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
PLO 4.1 สามารถฝึกฝนแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนระดับสูงทางวิชาการได้ด้วยตนเอง
PLO 4.2 สามารถรับผิดชอบการดาเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
PLO 4.3 สามารถเป็นผู้นา และให้ความร่วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทางานขององค์กร
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
PLO 5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลขและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างประสิทธิภาพ
PLO 5.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและนาเสนอผลงานทางวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ
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เอกสารแนบหมายเลข 4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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เอกสารแนบหมายเลข 5
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Mathematics
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Mathematics
จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1
48
หน่วยกิต
แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า
48
หน่วยกิต
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า
72
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
1) แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
ไม่นับหน่วยกิต
ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต

คงเดิม

โครงสร้างหลักสูตร
1) แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
ดุษฎีนิพนธ์

ไม่นับหน่วยกิต
48
หน่วยกิต

ปรับเปลี่ยน

ปรับเปลี่ยน

84
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
2) แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1) นางสาวสาธินี เลิศประไพ
2) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม
3) นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
3
9
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

2) แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
3) แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
ดุษฎีนิพนธ์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1) นายเดชชาติ สามารถ
2) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม
3) นางสาวปรียานุช เชื้อสุข

หมายเหตุ

3
9
36

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

9
15
48

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ปรับเปลี่ยน
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตรแบบ 1.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
ดุษฎีนิพนธ์
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

หน่วยกิต

รหัสวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา

48
30289864 ดุษฎีนิพนธ์
(0-0-144)
Doctoral Dissertation

หมายเหตุ
หน่วยกิต
48
(0-0-144)

คงเดิม

86

หลักสูตรแบบ 2.1
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
หมวดวิชาบังคับ
30289159 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Research Topics in
Mathematics
30289259 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Seminar in Advanced Mathematics I
30289359 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
Seminar in Advanced Mathematics II

หน่วยกิต

รหัสวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา

1 (0-2-1) 30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Research Topics in
Mathematics
1 (0-2-1) 30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Mathematics
1 (0-2-1)
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์
General Skills in Mathematical
Research

หมายเหตุ
หน่วยกิต
1 (0-2-1)

คงเดิม

1 (0-2-1)

เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ตัดออก

1 (1-0-2)

เพิ่มรายวิชา

87
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

หมวดวิชาเลือก

30274359 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
30276159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Theory of Ordinary Differential
Equations
30277259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
30278464 คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูลและ
การเรียนรู้ของเครื่อง
Mathematics for Data Science and
Machine Learning
30274364 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
30276164 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
30277164 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Theory of Ordinary Differential
Equations
30277264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations

3 (3-0-6)

เพิ่มรายวิชา

3(2-2-5)

เพิ่มรายวิชา

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
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30272259
30272359
30271259
30275159
30278159
30278259
30275259
30272159

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra II
ทอพอโลยี
Topology
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
Probability Theory
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
Applied Analysis
การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
กระบวนการสโตแคสติก
Stochastic Processes
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra

3(3-0-6)

30272264

3(3-0-6)

30272364

3(3-0-6)

30271264

3(3-0-6)

30275164

3(3-0-6)

30278164

3(3-0-6)

30278264

3(3-0-6)

30275264

3(3-0-6)

30272164

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra II
ทอพอโลยี
Topology
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
Probability Theory
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
Applied Analysis
การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
กระบวนการสโตแคสติก
Stochastic Processes
พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra

หมายเหตุ
3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม
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30273159
30273259
30274159
30274259
30289459

30289559

30271159

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
Algebraic Number Theory
ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
Analytic Number Theory
การวิเคราะห์เชิงจริง 1
Real Analysis I
การวิเคราะห์เชิงจริง 2
Real Analysis II
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Special Topic in Advanced
Mathematics I
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
Special Topic in Advanced
Mathematics II
การพิสูจน์และการวิเคราะห์ทาง
คณิตศาสตร์

3(3-0-6)

30273164

3(3-0-6)

30273264

3(3-0-6)

30274164

3(3-0-6)

30274264

3(3-0-6)

30289464

3(3-0-6)

30289564

3(3-0-6)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
Algebraic Number Theory
ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
Analytic Number Theory
การวิเคราะห์เชิงจริง 1
Real Analysis I
การวิเคราะห์เชิงจริง 2
Real Analysis II
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Special Topic in Advanced
Mathematics I
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
Special Topic in Advanced
Mathematics II

หมายเหตุ
3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

3(3-0-6)

คงเดิม

ตัดออก

90
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
Mathematical Proof and Analysis
ดุษฎีนิพนธ์
30289859 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

36(0-0108)

30299864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

หมายเหตุ

36(0-0108)

คงเดิม

91

หลักสูตรแบบ 2.2

รหัสวิชา
หมวดวิชาบังคับ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

รหัสวิชา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
ชื่อวิชา

30274164 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
Real Analysis I
30272164 พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
Current Research Topics in
Mathematics
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
Seminar in Advanced Mathematics
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์
General Skills in Mathematical
Research

หมายเหตุ
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

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

92
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

หมวดวิชาเลือก
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
30272264 พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
30274364 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
30272364 พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra II
30271264 ทอพอโลยี
Topology
30275164 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
Probability Theory
30278164 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
Applied Analysis
30278264 การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

93
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
30278464

30275264
30273164
30273264
30274264
30289464

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
Mathematical Modeling
คณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูลและ
การเรียนรู้ของเครื่อง
Mathematics for Data Science and
Machine Learning
กระบวนการสโตแคสติก
Stochastic Processes
ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
Algebraic Number Theory
ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
Analytic Number Theory
การวิเคราะห์เชิงจริง 2
Real Analysis II
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
Special Topic in Advanced
Mathematics I

หมายเหตุ
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

94
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
30289564 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
Special Topic in Advanced
Mathematics II

หมายเหตุ
3(3-0-6)

ดุษฎีนิพนธ์
30299864 ดุษฎีนิพนธ์
Doctoral Dissertation

48(0-0144)
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เอกสารแนบหมายเลข 6
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1. หลักสูตรแบบ 1.1
1.1 จานวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
48 หน่วยกิต
โครงสร้ำงหลักสูตร
ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
2. หลักสูตรแบบ 2.1
2.1 จานวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
48 หน่วยกิต
โครงสร้ำงหลักสูตร
- ดุษฎีนิพนธ์
36 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
6 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
6 หน่วยกิต

ผลการวิพากษ์หลักสูตร
เหมาะสม
เหมาะสม

ผลการวิพากษ์หลักสูตร
เหมาะสม
ควรเปลี่ยนวิชาบังคับบางวิชาให้เป็นวิชาเลือก

2.2 หมวดวิชาบังคับ (จานวน 6 หน่วยกิต)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง

3 (3-0-6)
1 (1-0-2)
1 (0-2-1)
1 (0-2-1)

ผลการวิพากษ์หลักสูตร
ควรเปลี่ยนเป็นวิชาเลือก
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
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2.3 หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรปรับปรุง (จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
30271259 ทอพอโลยี
3(3-0-6)
30272159 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
30272259 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
30272359 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
30273159 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3(3-0-6)
30273259 ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
30274159 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
3(3-0-6)
30274259 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3(3-0-6)
30274359 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-6)
30275159 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
30275259 กระบวนการสโตแคสติก
3(3-0-6)
30276159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
30277259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
30278159 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-6)
30278259 การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
30289459 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3(3-0-6)
30289559 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
3(3-0-6)
3. หลักสูตรแบบ 2.2
3.1 จานวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
จำนวนหน่วยกิต
หน่วยกิตรวม
72 หน่วยกิต
โครงสร้ำงหลักสูตร
- ดุษฎีนิพนธ์
48 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
18 หน่วยกิต
- วิชาเลือก
6 หน่วยกิต

ผลการวิพากษ์หลักสูตร
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม
เหมาะสม

ผลการวิพากษ์หลักสูตร
เหมาะสม
ควรเปลี่ยนวิชาบังคับบางวิชาให้เป็นวิชาเลือก
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3.2 หมวดวิชาบังคับ (จานวน 18 หน่วยกิต)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2564)
30271164 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
30272164 พีชคณิตเชิงเส้น
30272264 พีชคณิตนามธรรม 1
30274164 การวิเคราะห์เชิงจริง 1
30274364 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
30278164 ทักษะทั่วไปสาหรับงานวิจัยทางคณิตศาสตร์
30279164 หัวข้อวิจัยปัจจุบันทางคณิตศาสตร์
30279264 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง

3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ผลการวิพากษ์หลักสูตร
ควรทบทวนความเหมาะสมใน
การกาหนดวิชาบังคับบางวิชา
โดยอาจกาหนดจานวนหน่วย
กิตรวมของวิชาบังคับ และนิสิต
สามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตน
สนใจโดยจะต้องครอบคลุมหมวด
วิชาตามที่หลักสูตรกาหนด

3.3 หมวดวิชาเลือก
หลักสูตรปรับปรุง (จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
ผลการวิพากษ์หลักสูตร
30271259 ทอพอโลยี
3(3-0-6)
เหมาะสม
30272359 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
เหมาะสม
30273159 ทฤษฎีจานวนเชิงพีชคณิต
3(3-0-6)
เหมาะสม
30273259 ทฤษฎีจานวนเชิงวิเคราะห์
3(3-0-6)
เหมาะสม
30274259 การวิเคราะห์เชิงจริง 2
3(3-0-6)
เหมาะสม
30275159 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
3(3-0-6)
เหมาะสม
30275259 กระบวนการสโตแคสติก
3(3-0-6)
เหมาะสม
30276159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
เหมาะสม
30277159 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
เหมาะสม
30277259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
เหมาะสม
30278159 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-6)
เหมาะสม
30278259 การจาลองแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
เหมาะสม
30289459 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1
3(3-0-6)
เหมาะสม
30289559 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2
3(3-0-6)
เหมาะสม
ข้อคิดเห็นอื่นๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
- ในหลักสูตรแบบ 2.2 ควรปรับลดจานวนผลงานวิจัยที่ต้องได้รับการตีพิมพ์สาหรับการจบการศึกษา
- ควรปรับเปลี่ยน PLO ให้สามารถวัดผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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เอกสารแนบหมายเลข 7
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562
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