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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
: Master of Science Program in Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย

: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
: วท.ม. (คณิตศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ

: Master of Science (Mathematics)
: M.S. (Mathematics)

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
 ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 2 ภาษา)
 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) (ระบุภาษา)............................
5.3 การรับเข้าศึกษา
 นิสิตไทย
 นิสิตต่างชาติ

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน …………………………………. ประเทศ ………………
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………
 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559
- คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559.
- คณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
- สภาวิชาการอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
- ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
- สภาสถาบันอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ในการประชุมครั้งที่ 218(4)/2559 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2560
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา(
1. งานที่เกี่ยวข้องกับวิชาการทางคณิตศาสตร์ เช่น อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ
2. งานที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายชัยวัฒน์ นามนาค

2

3

4

5

นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

นายระเบียน วังคีรี

นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

นางสาวสุรีย์พร ชาวแพรกน้อย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2545
2539
2536

6-8

6-8

วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2548
2544
2541

6-8

6-8

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2550
2545
2543

6-8

6-8

วท.ด. คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต ทางการสอน
วท.บ. คณิตศาสตร์
เกียรติ
นิยม
อันดับ 1

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2546
2545

6-8

6-8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย

2547
2542
2539
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6-8

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโลกในยุคปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและ
รวดเร็ว ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา และอีกหลายประเทศในภูมิภาคเดียวกันได้มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม
ประเทศ เช่น กลุ่มอียู เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพคล่องในการแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ บน
เวทีโลก อีกทั้งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของประเทศไทย ได้มีจุดเน้น คือ การเรียนรู้ 3R x 7C นั่นคือ 3R
คือ 1. Reading (อ่านออก) 2. Writing (เขียนได้) และ 3. Arithemetics (คิดเลขเป็น) และ 7C ได้แก่ 1.
Critical Thinking and Problem Solving (ทั ก ษะด้ า นการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ และทั ก ษะในการ
แก้ปัญหา) 2. Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 3. Cross-cultural
Understanding (ทั ก ษะด้ า นความเข้ า ใจความต่ า งวั ฒ นธรรม ต่ า งกระบวนทั ศ น์ ) 4. Collaboration,
Teamwork and Leadership (ทั ก ษะด้ า นความร่ ว มมื อ การท างานเป็ น ที ม และภาวะผู้ น า) 5.
Communications, Information, and Media Literacy (ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ) 6. Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
7. Career and Learning Skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้)
จากการวิเคราะห์ดังกล่าวจะเห็นว่าการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีบทบาทที่สาคัญยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาและ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยคณิตศาสตร์จะเป็นส่วนสาคัญในการวิเคราะห์ปัญหา การทาแผน
การกาหนดเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนา รวมทั้งการวิจัยองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐานที่
จ าเป็ น และเป็ น ปั จ จั ย หลั ก อั น จะน าไปสู่ ก ารวิ จั ย ประยุ ก ต์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและการเรี ย นการสอนที่ มี
ประสิทธิผล อันจะก่อให้เกิดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านความรู้ของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงใน
ระยะยาว โดยสถานการณ์ในปัจจุบันนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับ ที่สูง และมีการเปิดกว้างใน
ระดับภูมิภาคอาเซียน ซึ่งก่อให้เกิดการแข่งขันที่สูงตามมา ดังนั้น เพื่อให้เท่าทันบริบทดังกล่าว จาเป็นจะต้อง
พัฒ นาผู้ เรี ย นให้มีความพร้ อมในการเปิดรับความรู้ได้ด้ว ยตนเอง และมีความสามารถปรับตนเองต่อการ
เปลี่ ย นแปลง อี ก ทั้ ง สามารถสรรสร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ หม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ความจ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในยุคปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีการยอมรับเอาวัฒนธรรมของต่างชาติ
เข้ามาในประเทศมากขึ้น อีกทั้งสถานการณ์ทางสังคมในยุคปัจจุบันมักจะเกิดความขัดแย้งทั้งในระดับองค์กร
และสังคมทั่วไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นล้วนแต่เกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนี้ความขัดแย้งมี
ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งเกิดจากความพยายามที่จะพัฒนาประเทศให้มี ความเจริญ
และทันสมัย แต่สิ่งที่ได้มา คือ ผลกระทบสะท้อนกลับมายังสังคม สิ่งแวดล้อม และประชากร

ดังนั้นการพัฒนาทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจาเป็นต้องมีกระบวนการ
สร้างความคิด วิเคราะห์และตัดสินใจ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรให้มีคุณภาพดีขึ้น ซึ่งการ
พัฒนาดังกล่าวต้องอาศัยความรู้ ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เข้ามาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านกระบวนการคิด
การตั ด สิ น ใจ การวิ เ คราะห์ การใช้ เ หตุ ผ ล และมาประยุ ก ต์ ใ ช้ ท างด้ า น ประชากร ด้ า นการศึ ก ษา ด้ า น
อุตสาหกรรม ด้านสาธารณสุข ด้านเกษตรกรรม และศิลปวัฒ นธรรม เพื่อให้สังคมอยู่อย่างเป็นสุข เอื้ออาทร
ต่อกัน และอนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมไทยไว้ ดังนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์จึงเล็งเห็นความสาคัญในการผลิต
บัณฑิตให้มีความรู้ที่สามารถนาไปพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมของประเทศได้
12 ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในปัจจุบัน การพัฒนาหลักสูตรจาเป็นต้อง
พัฒ นาหลั กสู ตรให้ มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ ยนได้ ตามวิวัฒ นาการของคณิต ศาสตร์ โดยการผลิ ต
บุคลากรระดับสูงทางคณิตศาสตร์จาเป็นต้องมีความเข้มแข็งทางวิชาการและทางด้านการวิจัย สามารถนา
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่ง
มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีและการวิจัย
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยมหาวิทยาลัยนเรศวรมุ่งเน้นให้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและเป็นมหาวิทยาลัย
วิ จั ย ภายในปี 2560 ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง เปิ ด สอนสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ร ะดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจึ ง
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
13 ความสัมพันธ์ )ถ้ามี( กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น )ถ้ามี(
ไม่มี
13.2 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน )ถ้ามี(
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประส านงานกั บ อาจารย์ ป ระจ า/อาจารย์ ผู้ ส อน
เพื่อกาหนดเนื้อหา กลยุทธ์ การสอน การวัดและประเมินผล ตารางเรียน และ ตารางสอบ โดยให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณิตศาสตร์เป็นรากฐานของการพัฒนาความคิด วิเคราะห์ การให้เหตุผล การตัดสินใจบนฐาน
ของข้อมูลที่เด่นชัด องค์ความรู้การวิจัยทางคณิตศาสตร์สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ
และสังคมโลกยุคบูรพาภิวัฒน์ได้
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1) ให้เป็นผู้นาทางวิชาการสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสามารถนาความรู้ไปประกอบอาชีพ
ทางคณิตศาสตร์ได้
2) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางคณิตศาสตร์เพื่อที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัย
คณิตศาสตร์ขั้นสูง และ/หรือมีความรู้ในการทาวิจัยเชิงประยุกต์
3) ให้มีความสามารถที่จะพัฒนาและแสวงหาความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ระดับสูงให้มี
ความก้าวหน้าทางวิชาการ และทันสมัยอยู่เสมอ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
ทั น สมั ย โดยอาจารย์ แ ละนิ สิ ต
สามารถก้าวทัน หรื อเป็ น ผู้ น าใน
ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ๆ
ทางด้านคณิตศาสตร์
2.แผนพัฒนาด้านนิสิตเพื่อกระตุ้น
ให้ นิ สิ ตเกิดความใฝ่ รู้ มีแนวทาง
ก า ร เ รี ย น ที่ ส ร้ า ง ทั้ ง ค ว า ม รู้
ความสามารถใน
วิชาการวิชาชีพที่ทันสมัย
3.แผนการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตร

1. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการพั ฒ นาและ
วิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ
มาตรฐานในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
สากล
2. จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรทุก
ๆ 5 ปี
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียน
ให้ มี ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ
และมีแนวทางการเรียนหรือกิจกรรม
ประจาวิชาให้นิสิตได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้นาในทางวิชาการและหรือเป็น
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลั กสู ตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

หลักฐาน
1. ห ลั ก สู ต ร ที่ ส า ม า ร ถ อ้ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่กาหนด มีความทันสมัยและ
มีการปรับปรุงสม่าเสมอ
2. จานวนและรายชื่อคณาจารย์ประจา
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย์ ด้ า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ์ และการพัฒนาอบรมของ
อาจารย์
3. ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอน
อาจารย์ผู้สอน
4. ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบด้วยอาจารย์ภายในคณะฯทุก
2 ปี
5. ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทุก ๆ 5 ปี
6. ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ปี
ตัวบ่งชี้

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

6. จัดโครงการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิ ภ ายใน
ทุกปีและภายนอกอย่างน้อยทุก 5 ปี
7. ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
หลักสูตรและการเรียนการสอนโดย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
8. มี ก ารประเมิ น ผลอาจารย์ ผู้ ส อน
และพัฒนาอาจารย์ใหม่
9. ส่งเสริมการพัฒนาทางด้าน
ความรู้ วิชาชีพภาษาอังกฤษและการ
เสนอผลงานวิจัยของนิสิต
และบุคลากร
10. ส่งเสริมการนาเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์ผลการวิจัยของบุค ลากร
และนิสิตทั้งระดับชาติและนานาชาติ
11. ส่งเสริมการวิจัยคณิตศาสตร์ไป
บูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ เช่น
เศรษฐศาสตร์ การตัดสินใจ เป็นต้น
12. จั ด ท ารายงาน มคอ.3-มคอ.7
ตามระยะเวลาหลักสูตร

1. อาจารย์ประจาหลั กสู ตรอย่ า งน้ อ ย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ 2. ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ
มคอ 3. ครบทุกรายวิช าก่อนเปิด สอน
หลักสูตร
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิช า ตามแบบ มคอ 5. หลั งสิ้ นสุด
ภาคการศึ ก ษาที่ เ ปิ ด สอนให้ ค รบทุ ก
รายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ 7. หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
6. มี ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง การจั ด การ
เรี ย นการสอน กลยุ ท ธ์ ก ารสอน หรื อ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมิ น การด าเนิ น งานที่ ร ายงานใน
มคอ 7. ปีทแี่ ล้ว
7. อาจารย์ ใ หม่ ทุ ก คน ได้ รั บ การ
ปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน าด้ า นการ
จัดการเรียนการสอน
8. ระดั บ ความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ปี
สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ คุ ณ ภาพ
หลั ก สู ต ร เฉลี่ ย ไม่ น้ อ ยกว่ า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
9. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน - เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีความจาเป็นสามารถจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการได้
 วันเสาร์ - อาทิตย์
ภาคการศึกษาต้น ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
 วัน - เวลาราชการ/อื่นๆ (ระบุ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25 หรือผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก)
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ หรื อ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและเป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษาฉบับปัจจุบัน (รายละเอียดแจ้งในภาคผนวก)
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
 ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ






ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ
การปรับตัวในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
นิสิตไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ (พิจารณา)
อื่นๆ .....................................

2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
 มีโครงการจัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
 จัดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่แนะนาการให้บริการของมหาวิทยาลัย เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
 มอบหมายให้อาจารย์ทุกคน ทาหน้าที่ดูแล ตักเตือน ให้คาแนะนาแก่นิสิต
 จัดกิจกรรมเสริมความรู้เกี่ยวกับการทาวิจัย/ด้านภาษาต่างประเทศ
 อื่นๆ …………………………………
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 1
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษามีดังนี้

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
ผู้สาเร็จการศึกษา

2559
5
5
-

2560
5
5
10
5

ปีการศึกษา
2561
5
5
10
5

2562
5
5
10
5

2563
5
5
10
5

2562
10
10
20
10

2563
10
10
20
10

จานวนนิสิตที่จะรับเข้าศึกษาตามการจัดการศึกษาแผน ก แบบ ก 2
จานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษามีดังนี้

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
ผู้สาเร็จการศึกษา

2559
10
10
-

2560
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2561
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2559-2563
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ปีงบประมาณ
2559
2560
2561
2562
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 180,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
รวมรายรับ
180,000.00 360,000.00 360,000.00 360,000.00
2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
รายละเอียดรายจ่าย
2559
2560
.1ค่าตอบแทน
100,000
200,000
.2ใช้สอย
60,000
100,000
.3วัสดุ
9,600
9,600
.4ครุภัณฑ์
10,000
10,000
รวมรายจ่าย
179,600
319,600

ปีงบประมาณ
2561
200,000
100,000
9,600
10,000
319,600

2562
200,000
100,000
9,600
10,000
319,600

2563
360,000.00
360,000.00

2563
200,000
100,000
9,600
10,000
319,600

2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน 72,900 บาท ต่อคน
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย )ถ้ามี(
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 และ แผน ก แบบ ก 2
เรียนรายวิชาและทาวิทยานิพนธ์รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

เกณฑ์ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2558
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1
แบบ ก 2

หลักสูตรปรับปรุงใหม่
ปี 2559
แผน ก
แผน ก
แบบ ก 1 แบบ ก 2

ลาดับที่

รายการ

1

งานรายวิชา (Course work( ไม่น้อยกว่า
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า

-

12
-

-

24
9
15

2

วิทยานิพนธ์

36

12

36

12

3

รายวิชาบังคับ(ไม่นับหน่วยกิต)

-

2

2

36

36

36

ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่นอ้ ยกว่า

3.1.2.1 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) งานรายวิชา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2) วิทยานิพนธ์
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3.1.2.2 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1) งานรายวิชา
1.1 วิชาบังคับ
1.2 วิชาเลือก
2) วิทยานิพนธ์
3) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
3.1.3 งานรายวิชา
3.1.3.1 กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 1
1. วิทยานิพนธ์
252593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 1, Type A 1
252594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 2, Type A 1

36

ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
-

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

36 หน่วยกิต
24 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
จานวน

36 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

252595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A 1
252596 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่วยกิต
Thesis 4, Type A 1
2. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
2 หน่วยกิต
252580 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
Seminar 1
252581 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
Seminar 2
นิสิตอาจได้รับการพิจารณาให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอีกตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์ หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3.1.3.2 กรณีจัดการศึกษาตาม แผน ก แบบ ก 2
งานรายวิชา
ไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
- วิชาบังคับ
จานวน
9 หน่วยกิต
252515 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(2-2-5)
Functional Analysis
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
252561 ทอพอโลยี
3(2-2-5)
Topology
- วิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยสามารถเลือก
คละกลุ่ ม วิ ช าได้ หรื อ เลื อ กรายวิ ช าอื่ น ๆที่ เ ปิด สอนในระดั บบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา โดยได้ รั บ ความเห็ น ขอบจา ก
คณะกรรมการประจาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
252511 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
Convex Optimization
252513 ทฤษฎีเมเชอร์
Measure Theory
252514 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
Probability Theory
252516 การวิเคราะห์ค่าเซต
Set-Valued Analysis
252517 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
Fixed Point Theory and Applications

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

252518 ทฤษฎีการแจกแจง
Distribution Theory
252519 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
Optimization Algorithms
252541 การหาค่าเหมาะที่สุดวิภัชนัย
Fuzzy Optimization
252583 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์
Special Topics in Analysis
กลุ่มวิชาพีชคณิต
252520 ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจากัด
Representation Theory of Finite Groups
252521 พีชคณิตเชิงหลายเส้น
Multilinear Algebra
252522 กึ่งกรุปวิภัชนัย
Fuzzy Semigroups
252524 การวิเคราะห์เมทริกซ์
Matrix Analysis
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
Advanced Abstract Algebra
252526 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
Algebraic Semigroup Theory
252527 ทฤษฎีริงและมอดูล
Ring and Module Theory
252528 ฟิลด์จากัด
Finite Fields
252529 ทฤษฎีกรุปขั้นสูง
Advanced Group Theory
252530 ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต
Algebraic Coding Theory
252534 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
Graph Theory and Applications
252582 หัวข้อพิเศษพีชคณิต
Special Topics in Algebra
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
252531 ทฤษฎีเชิงคอมบินาทอริก
Combinatorial Theory

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

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

3(2-2-5)

252535 การวิเคราะห์ความคิดแบบเป็นทางการ
Formal Concept Analysis
252552 คณิตศาสตร์การคณนา
Computational Mathematics
252553 การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
Design and Analysis of Algorithms
252572 วิธีการของคณิตศาสตร์ประยุกต์
Methods of Applied Mathematics
252574 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
Advanced Ordinary Differential Equations
252575 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations
252576 การสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
252577 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
Applied Linear Algebra
252578 แคลคูลัสของการแปรผัน
Calculus of Variation
252579 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
252585 หัวข้อพิเศษคณิตศาสตร์การคณนา
Special Topics in Computational Mathematics
252586 หัวข้อพิเศษคณิตศาสตร์ประยุกต์
Special Topics in Applied Mathematics

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

วิทยานิพนธ์
252590 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2
252591 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
252592 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2

จานวน 12 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
252580 สัมมนา 1
Seminar 1
252581 สัมมนา 2
Seminar 2

จานวน 2 หน่วยกิต
1(0-2-1)

3 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

1(0-2-1)

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 1
ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาต้น
252580 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1
252593 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 1, Type A 1

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
252581 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1
252594 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 2, Type A 1

6 หน่วยกิต
1(0-2-1)
6 หน่วยกิต

รวม
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
252595 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 3, Type A 1
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
252596 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
Thesis 4, Type A 1
รวม

6 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3.1.4.1 แผนการศึกษา แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
252515 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
Functional Analysis
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
Linear Algebra and Matrix Theory
252561 ทอพอโลยี
Topology
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
9

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
252xxx วิชาเลือก
Elective
252xxx วิชาเลือก
Elective
252xxx วิชาเลือก
Elective
252580 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 1
252590 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 1, Type A 2

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

12

หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
252xxx วิชาเลือก
Elective
252xxx วิชาเลือก
Elective
252580 สัมมนา
2
(ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar 2
252591 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 2, Type A 2
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
252592 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
Thesis 3, Type A 2
รวม

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

หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6

หน่วยกิต

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
252511

การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
3(2-2-5)
Convex Optimization
เซตคอนเวกซ์ ทฤษฎีบทการแยก กรวย เซตหลายหน้า ฟังก์ชันคอนเวกซ์ ฟังก์ชันกึ่งเชิงเส้น
ฟังก์ชัน ค้าจุ น สมบั ติความต่อเนื่ อง สมบัติอนุพันธ์ แคลคูลั ส เชิงกึ่งอนุพั นธ์ ฟังก์ชันคอนจูเกต คุณสมบัติ
ข้อจากัด เงื่อนไขการหาค่าเหมาะที่สุด ทฤษฎีคารุส-คุน-ทักเคอร์ ทฤษฎีบทจุดอานม้า ภาวะคู่กัน
Convex sets, Separation Theorems, Cones, Polyhedral sets, Convex functions,
Sublinear function, Support function, Continuity property, Differentiability property,
Subdifferential Calculus, Conjugate functions, Constraint Qualifications, Karush-Kuhn-Tucker
Optimality Conditions, Saddle point Theorem, Duality
252513

ทฤษฎีเมเชอร์
3(2-2-5)
Measure Theory
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงจริง เมเชอร์ภายนอกเลอเบก เซตหาเมเชอร์ได้ และเมเชอร์เลอ
เบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้ รีมันน์และเลอเบกอินทิกรัล การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของการแปรผันแบบมี
ขอบเขต ปริภูมิเมเชอร์ การลู่เข้าในเมเชอร์ ความต่อเนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมิแอล–พี การมีจริงของความน่าจะ
เป็นแบบนาโนโตมิคเคาทาบลีเอดดิทีฟ ทรานซิชันของความน่าจะเป็น เมเชอร์ผลคูณ การลู่เข้าในการแจก
แจงและทฤษฎีบทของโคโรฮอด บทประยุกต์บางอย่างในทางเศรษฐศาสตร์และทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
Foundations of real analysis, the Lebesgue outer measure, measurable sets
and Lebesgue measure, measurable functions, Riemann and Lebesgue integrals,
differentiation of functions of bounded variation, Measure spaces, convergence in measure,
absolute continuity, Lp spaces, The existence of nonatomic countably additive probabilities,
Transition probabilities, Product measures, Convergence in distribution and Skorohod’s
theorem, Some applications in econometrics and in economic theory
252514

ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Probability Theory
เมเชอร์ แ ละปริ ภู มิ ค วามน่ า จะเป็ น ฟั ง ก์ ชั น เมเชอเรเบิ ล และฟั ง ก์ ชั น การกระจาย การ
อินทิเกรต ตัวแปรสุ่มและค่าคาดหวัง การลู่เข้าของการกระจาย
Measures and probability spaces, measurable functions and distribution
functions, integration, random variables and expected values, convergence of distribution.
252515

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
Functional Analysis

3(2-2-5)

ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ตัวดาเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายใน
และปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค- ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด
ทฤษฎีบทกราฟปิด

Metric spaces, normed spaces and Banach spaces, linear operators,
inner product and Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, uniform boundedness theorem,
open mapping theorem, closed graph theorem
252516

การวิเคราะห์ค่าเซต
3(2-2-5)
Set-Valued Analysis
ลิมิตของเซต ความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าเซต การดาเนินการเชิงคอนเวกซ์ปิด สมดุลและ
ทฤษฎีบทจุดตรึ ง ทฤษฎีบทฟังก์ชันผกผันที่บังคับเงื่อนไข ฟังก์ชันทางเดียวและฟังก์ชันทางเดียวใหญ่สุ ด
อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเซต การวัดและการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเซต
Limit of sets, continuity of set-valued functions, closed convex processes,
equilibrium and fixed point theorems, constrained inverse function theorem, monotone and
maximal monotone functions, derivatives of set-valued functions, measurability and
integration of set-valued functions
252517

ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
3(2-2-5)
Fixed Point Theory and Applications
ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีบทจุดตรึงสาหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต
เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทจุดตรึงการส่งต่อเนื่องและการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค ทฤษฎี
บทจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี และการประมาณค่าแบบทาซ้าของจุดตรึง
Fixed point theory in metric spaces, fixed point theorems for nonexpansive
mappings in Hilbert spaces, geometry of Banach spaces, fixed point theorems for continuous
mappings and nonexpensive mappings in Banach spaces, fixed point theorems in topological
vector spaces, iterative approximation of fixed points

252518

ทฤษฎีการแจกแจง
3(2-2-5)
Distribution Theory
ฟังก์ชันไดแรค-เดลต้าและลาดับของเดลต้า ฟังก์ชันเฮวีไซด์และลาดับของเฮวีไซด์ ฟังก์ชัน
ทดสอบและการแจกแจงหลายตัวแปร ฟังก์ชันเชิงเส้นและการแจกแจง ตัวดาเนินการบนการแจกแจง การลู่
เข้าของการแจกแจง ทฤษฎีของชวาร์ซ -โซโบโลฟของการแจกแจง ผลคูณตรงและสังวัตนาการของการแจก
แจง
Dirac-delta function and Delta sequence, Heaviside function and Heaviside
sequences, test function and distributions of several variables, linear functionals and
distributions, operations on distributions, convergence of distributions, Schwartz-Sobolev
theory of distributions, direct product and convolution of distribution

252519

ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
3(2-2-5)
Optimization Algorithms
แบบจาลองการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีทาซ้าลดและวิธีการประมาณ วิธีซับเกรเดียนต์
วิธีการประมาณค่าแบบหลายหน้า ขั้นตอนวิธีการใกล้เคียง การพัฒนาล่าสุดในขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะ
ที่สุด
Optimization Models, iterative descent algorithms and approximation
methods, subgradient methods, polyhedral approximation methods, proximal algorithms,
recent development on optimization algorithms
252520

ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจากัด
3(2-2-5)
Representation Theory of Finite Groups
กรุปและการแอคชันบนเซต การแอคชันของกรุปบนปริภูมิเวกเตอร์ ตัวแทน พีชคณิตกรุป
การลดทอนได้อย่างสมบูรณ์ ทฤษฎีบทของแมสชค์ บทตั้งของชูร์ คาแรกเตอร์ ความสัมพันธ์เชิงตั้งฉาก การ
กากัดและการเหนี่ยวนาการประยุกต์ ,ตัวแทนของกรุปสมมาตร ,ของทฤษฎีตัวแทนของกรุปจากัด
Groups and their actions on sets, Actions of groups on vector spaces,
Representations, Group algebras, complete reducibility, Maschke’s theorem, Shure’s lemma,
Characters, Orthogonality relations, Restriction and induction, Representations of the
symmetric groups, Applications of representation theory of finite groups

252521

พีชคณิตเชิงหลายเส้น
3(2-2-5)
Multilinear Algebra
ทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น พื้นฐานทฤษฎีตัวแทนของกรุปจากัด ฟังก์ชันเชิงหลายเส้นและ
ปริภูมิเทนเซอร์ คลาสเทนเซอร์เชิงสมมาตร ฟังก์ชันเมทริกซ์วางนัยทั่วไป บทประยุกต์และการวิจัยในปัจจุบัน
Review of linear algebra, Basics of representation theory of finite groups,
Multilinear maps and tensor spaces, Symmetry classes of tensors, Generalized matrix
functions, Applications and current research
252522

กึ่งกรุปวิภัชนัย
3(2-2-5)
Fuzzy Semigroups
เซตวิภัชนัย การดาเนินการของเซตวิภัชนัย กึ่งกรุปวิภัชนัย ไอดีลวิภัชนัย ไอดีลคู่วิภัชนัย ไอ
ดีลภายในวิภัชนัย ควอซี-ไอดีลวิภัชนัย ไอดีลคู่ทั่วไปวิภัชนัย สมภาควิภัชนัย กึ่งกรุปวิภัชนัยในกึ่งกรุปปกติ
Fuzzy sets, operations of fuzzy sets, fuzzy subsemigroups, fuzzy ideals, fuzzy
bi-ideals, fuzzy interior ideals, fuzzy quasi-ideals, fuzzy generalized bi-ideals, fuzzy
congruences, fuzzy subsemigroups in regular semigroups

252523

พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อยยืนยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ทั่วไปให้
เป็นเมทริกซ์เฉียงและรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน ยูนิเทรีและเมริกซ์เชิงตั้งฉาก ขั้นตอนวิธี
กรามชมิดต์- รูปแบบเชิงเส้นคู่
Linear transformations and their matrices, invariant subspaces, linear
functional, diagonalization, Jordan canonical form, inner product spaces, unitary and
orthogonal matrices, Gram-Schmidt algorithm, bilinear forms
252524

การวิเคราะห์เมทริกซ์
3(2-2-5)
Matrix Analysis
การแยกตัวประกอบของเมทริกซ์ เมทริกซ์ชนิดพิเศษ กรุปเมทริกซ์ ตัวผกผันทั่วไป
ของมัวร์-เพนโรส นอร์มของเมทริกซ์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก ความจากัด การแยกแบบค่าเชิงเดี่ยวของเมทริกซ์
Matrix factorizations, special types of matrices, matrix groups,
Moore – Penrose generalized inverse, norms for matrices, orthogonal matrices, definiteness,
Singular value decomposition
252525
พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra
กรุป ทฤษฎีบทสมสัณฐาน การแอคชันของกรุป ทฤษฎีบทซิโลว์ ริง ไอดีลริงพหุนาม
โดเมนการแยกอย่างเดียว ฟีลด์ การขยายฟีลด์ ทฤษฎีบทกาลัวส์เบื้องต้น
Groups, isomorphism theorems, group actions, Sylow theorems, rings,ideals,
polynomial rings, unique factorization domains, fields and field extensions, introduction to
Galois Theory
252526

ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Semigroup Theory
แนวคิดมูลฐานของกึ่งกรุป ความสัมพันธ์ของกรี น กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุป เชิงเดียว กึ่ง
กรุปผกผัน และกึ่งกรุปการแปลง
Elementary concepts, Green’s relations, simple and 0-simple semigroups,
inverse semigroups and transformation semigroups
252527

ทฤษฎีริงและมอดูล
3(2-2-5)
Ring and Module Theory
มอดูลและมอดูลย่อย สัณฐานของมอดูล ส่วนของผลบวกตรง ผลบวกตรงและผลคูณตรง
ของมอดูล การแยกของริง การก่อกาเนิดและการก่อกาเนิดร่วมเกี่ยว มอดูลแบบเซมิซิมเปิลซอคเคิลและเรดิ
คอล เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลที่เป็นผลประกอบของอนุกรม ริงแบบเซมิซิมเปิล ริงแบบโลคอลและริงแบบอาร์ทิน

Modules and submodules, homomorphism of modules, direct summands,
direct sums and products of modules, decomposition of rings, generating and
cogenerating, semisimple modules, socle and radical, chain conditions, modules with
composition series, semisimple rings, local rings and Artinian rings
252528

ฟิลด์จากัด
3(2-2-5)
Finite Fields
โครงสร้างของฟีลด์จากัด พหุนามเหนือฟีลด์จากัด และการแยกตัวประกอบของพหุนาม
Structure of finite fields, polynomials over finite fields and factorization of

polynomials
252529

ทฤษฎีกรุปขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Group Theory
โซลเอเบิลกรุป ทฤษฎีบทจอร์แดน-เฮิลแดร์ กรุปเสรี การจัดจาแนกของฟีลด์ภาคขยาย
ทฤษฎีบทกาลัวส์และการประยุกต์
Solvable groups, Jondan–Holder theorem, free groups, classification of
extension fields, Galois theory and applications
252530

ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต
3(2-2-5)
Algebraic Coding Theory
แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีรหัส รหัสเชิงเส้นและรหัสคู่กัน โครงสร้างของฟิลด์จากัด ริงพหุนาม
ไอดีล รหัสวัฏจักร คลาสที่สาคัญของรหัสวัฏจักร
Concept of Coding Theory, Linear and Dual Codes, Structure Finite Fields, Ring
Polynomials, Ideals, Cyclic Code, Classes of Powerful Cyclic Codes
252531

ทฤษฎีเชิงคอมบินาทอริก
3(2-2-5)
Combinatorial Theory
ปัญหาเกี่ยวกับการแจกนับ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับการเลือก กรุปการเรียงสับเปลี่ยนและทฤษฎี
บทการแจงนับของโพลยา การออกแบบเชิงการจัด
Enumeration problems, theorems of choice, permutation group and Polya’s
enumeration theorem, combinatorial design
252534

ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(2-2-5)
Graph Theory and Applications
กราฟ กราฟย่อย ต้นไม้ การเชื่อมโยง วิถีและวัฏจักร การจับคู่ จานวนรงคเลขเซตอิสระ
และคลีก ทฤษฎีแรมซีย์ กราฟเชิงระนาบ กราฟระบุทิศทาง ทฤษฎีกราฟพีชคณิต

Graphs, subgraphs, trees, connectivity, paths and cycles, matchings, chromatic
number, independent sets and cliques, Ramsey theory, planar graphs, directed graphs,
algebraic graph theory
252535

การวิเคราะห์ความคิดแบบเป็นทางการ
3(2-2-5)
Formal Concept Analysis
การเสนออย่ า งเป็ น ระบบของรากฐานเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ แ ละบทประยุ ก ต์ ใ นวิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลความรู้ รากฐานและทฤษฎีของ
แลตทีช แนวคิดของแลตทิชจากกรอบเรื่อง นิยามและตัวแทน ตัวประกอบและส่วนย่อย แนวคิดของการวัด
และการเปรียบเทียบกรอบเรื่อง
Systematic presentation of mathematical foundation and their applications in
computer science, especially, in data analysis and knowledge processing, Lattice–theoretic
foundations, concepted lattices from contexts, definition and representation, parts and
factors, comparing contexts and measuring concepts
252541

การหาค่าเหมาะที่สุดวิภัชนัย
3(2-2-5)
Fuzzy Optimization
เซตวิภัชนัยและตรรกศาสตร์วิภัชนัย การตัดสินใจหลายเกณฑ์วิภัชนัย เหตุผลวิภัชนัย
การหาค่าเหมาะที่สุดวิภัชนัย เหตุผลวิภัชนัยสาหรับการหาค่าเหมาะที่สุดวิภัชนัย การประยุกต์ใช้ ในการ
บริหารจัดการ
Fuzzy set and fuzzy logic, fuzzy multicriteria decision making, fuzzy
optimization, fuzzy reasoning for fuzzy optimization, applications in management
252552

คณิตศาสตร์การคณนา
3(2-2-5)
Computational Mathematics
ภาพรวมเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การคณนา สภาพแวดล้อมการคณนาที่มีจริง ซอฟต์แวร์ และ
โครงสร้างพื้นฐานระบบสาหรับการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงคณนา โครงสร้างพื้นฐานเชิงคณิตศาสตร์ และเชิง
ขั้นตอนวิธีสาหรับการสร้างสภาพแวดล้อมเชิงคณนา กรณีศึกษา
Overview of computational mathematics, existing computational
environments, software and systems infrastructure for building computational environments,
mathematical and algorithmic infrastructure for building computational environments, case
studies
252553

การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Design and Analysis of Algorithms
โครงสร้างข้อมูลขั้นสูง ขั้นตอนวิธีกราฟ ขั้นตอนวิธีคานวณ ขั้นตอนวิธีเรขาคณิต ปัญหา
สายอักขระ ขั้นตอนวิธีแบบขนาน เอ็นพีบริบูรณ์

Advanced data structures, graph algorithms, arithmetic algorithms,
geometric algorithms, string problems, parallel algorithms, NP– completeness
252561

ทอพอโลยี
3(2-2-5)
Topology
ปริภูมิเชิงทอพอโลยีนามธรรม ปริภูมิเมตริก ฐานและฐานย่อย ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร
ข่ า ย ตั ว กรองและการลู่ เ ข้ า ภาวะต่ อ เนื่ อ งและสมานสั ญ ฐ าน สั จ พจน์ ก ารแยก การเชื่ อ ม
การกระชับ
Abstract topological spaces, Metric spaces, Bases and Subbases, Product
spaces, Quotient spaces, Nets, Filters, Convergence, Continuity and Homeomorphisms,
Separation axiom, Connectedness, Compactness
252572

วิธีการของคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
Methods of Applied Mathematics
เมทริกซ์ ความสมมูล รูปแบบของกาลังสองและเฮอร์มิเทียน ค่าเฉพาะความยืนยงปริภูมิ
ฟังก์ชันและปัญหาสตูร์ม–ลีอูวิลล์ แคลคูลัสของการแปรผัน สมการออยเลอร์ – ลากรองจ์ เงื่อนไขบังคับ ตัว
แปรจุดปลาย ทฤษฎีสตูร์ม – ลีอูวิลล์ สมการอินทิกรัล, ฟังก์ชันกรีน ทฤษฎีฮิลแบร์ต – ชมิดต์ ทฤษฎีเฟรด
โฮลิม สมการอินทิกรัลเอกฐาน
Matrices, equivalence, quadratic and hermitian forms, eigenvalues, invariants,
function spaces and Sturm–Liouville problems, calculus of variations, Euler–Lagrange
equations, constraints, variable endpoints, Sturm–Liouville theory, Integral equations,
Green’s functions, Hilbert–Schmidt theory, Fredholm theory, singular integral equations
252574

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Ordinary Differential Equations
ทฤษฎี บ ทการมี จ ริ ง สมการอนุ พั น ธ์ เ ชิ ง เส้ น และไม่ เ ชิ ง เส้ น ปั ญ หาค่ า ขอบปรกติ แ ละ
เอกฐาน ทฤษฎีเสถียรภาพของระบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น ระเบียบวิธีที่สองของไลปานอฟ ทฤษฎีเรขาคณิต
ของสมการเชิงอนุพันธ์ในระนาบ
Existence theorems, linear and nonlinear differential equations, regular and
singular boundary value problems, stabilty theory of linear and nonlinear systems, Liapunov’s
second method, geometric theory of differential equations in the plane
252575

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(2-2-5)
Partial Differential Equations
ปัญหาโคชีสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ การจาแนกสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นอันดับสอง
คุณสมบัติของผลเฉลยสาหรับสมการเชิงวงรี เชิงพาราโบลาและเชิงไฮเพอร์โบลา การมีจริงของผลเฉลย
สาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงวงรี รูปแบบของฟูริเยร์และการแปลงลาปลาซ ทฤษฎีศักย์ ฟังก์ชันของ
กรีน สมการอินทิกรัล ปริภูมิโซโบเลฟ และการแจกแจงชวาร์ซ

The Cauchy problem for partial differential equations, classification of second
order linear partial differential equations, properties of solutions for elliptic, parabolic and
hyperbolic equations, existence of solutions for elliptic partial differential equations, topics
from Fourier and Laplace transforms, potential theory, Green’s functions, integral equations,
Sobolev spaces and Schwartz distributions
252576

การสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Mathematical Modeling
แนวคิดเบื้องต้น เกี่ยวกับแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ แบบจาลองเชิงกราฟ กระบวนการ
จาลอง การจาลองโดยใช้ข้อมูล การปรับแบบจาลอง แบบจาลองที่ใช้สมการเชิงอนุพันธ์ แบบจาลองที่ใช้
สมการผลต่าง
Fundamental concept of Mathematical modeling, graphical modeling,
process of modeling, modeling using data, adjusting the model, model using differential
equations and model using difference equations
252577

พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3(2-2-5)
Applied Linear Algebra
เมทริกซ์และระบบพีชคณิตเชิงเส้น ผลคูณภายในและนอร์ม การประมาณค่ากาลังสองน้อย
ที่สุด การตั้งฉาก สมดุล ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ระบบเชิงพลวัตเชิงเส้น ระบบเชิงเส้นแบบ
ทาซ้า
Matrices and linear algebraic systems, inner products and norms, minimization and
least squares approximation, orthogonality, equilibrium, eigenvalues and eigenvectors, linear
dynamical systems, iteration of linear systems
252578
แคลคูลัสของการแปรผัน
3(2-2-5)
Calculus of Variations
การแปรผันของฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหนึ่งตั วแปร การแปรผันของฟังก์ชันนอลที่
ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันไม่ทราบค่า n ฟังก์ชัน การแปรผันของฟังก์ชันนัลที่ขึ้นอยู่กับฟังก์ชันหลายตัวแปร วิธีตรงใน
ปัญหาการแปรผัน ได้แก่ วิธีผลต่างสืบเนื่องของออยเลอร์ วิธีริทซ์ และวิธีแคนโทโรวิช
The variation of functional depending on function of one variable,the variation
of functional depending on n unknown functions, the variation of functional depending on
function of several variables, direct method in variational problems such as Euler’s finite
difference method, Ritz method and Kantorovich method

252579

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Analysis
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่เชิงเส้นผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ผลต่างอันตะและการ
ประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์และการหาผลบวกของอนุกรม และ ระเบียบวิธีชิ้นประกอบ
จากัด
Numerical solution of linear systems, numerical solution of non-linear
equations, numerical solution of ordinary equations, numerical solution of partial differential
equations, finite differences and applications to interpolation, differentiation, integration and
summation of series and finite element method
252580

สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar 1
การฝึ ก ค้ น คว้ า การอ่ า น การคิ ด วิ เ คราะห์ การน าเสนอและอภิ ป รายผลงานวิ จั ย หรื อ
บทความทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่กาลังอยู่ในความสนใจ
Practice how to search, read, critical thinking and give oral presentation of
research or article of current interest in mathematics
252581

สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar 2
การนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรือเชิงประยุกต์ในภาพรวม
เพื่อให้เห็นขอบเขตและแนวทางในการพัฒนางานวิจัยในหัวข้อที่สนใจ
Presentation and discussion on some interesting research topics in the aspect
of literature reviews
252582

หัวข้อพิเศษพีชคณิต
3(2-2-5)
Special Topics in Algebra
เรื่องทางพีชคณิตที่น่าสนใจเป็นพิเศษอันจะนาไปสู่การทาวิจัย
Special issues in Algebra leading to interested research topics

252583

หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Special Topics in Analysis
เรื่องทางการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษอันจะนาไปสู่การทาวิจัยต่อไป
Special issues in Analysis leading to interested research topics

252585

252586

หัวข้อพิเศษคณิตศาสตร์การคณนา
3(2-2-5)
Special Topics in Computational Mathematics
เรื่องทางคณิตศาสตร์การคณนาที่น่าสนใจเป็นพิเศษอันจะนาไปสู่การทาวิจัย
Special issues in Computational Mathematics leading to interested research
topics
หัวข้อพิเศษคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(2-2-5)
Special Topics in Applied Mathematics
เรื่องทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่น่าสนใจเป็นพิเศษอันจะนาไปสู่การทาวิจัย
Special issues in Applied Mathematics leading to interested research topics

252590

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A 2
การค้นคว้าในฐานข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งจะนาไปสู่ การเกิดแนวคิดใหม่ ๆ การติดตามงานวิจัย
ที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่สนใจ รายงานสรุปผลการค้นคว้า และการรายงานความก้าวหน้าของการทา
วิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Literature review in different data bases, which will generate new
idea/concepts, following works relating to the interested topics, summary report of the
literature search and progress report to present to the committee of this program
252591

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 2
การดาเนินงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ การอภิปรายความรู้ที่ได้กับ
ผู้เชี่ยวชาญ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
Conducting research, establishment of novel mathematical knowledge and
discussion with the related experts, thesis proposal defense, summary report of the novel
knowledge and progress report to present to the committee of this program
252592

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 2
6 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A 2
การน าเสนองานวิจั ย ต่ อ ที่ ป ระชุ มวิ ช าการทางคณิ ต ศาสตร์ หรื อ การส่ ง ผลงานวิ จัย เพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ การเขียนวิทยานิพนธ์และการสอบวิทยานิพนธ์ผ่าน
และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเรียบร้อย
Oral presentation in academic meeting or conference or article publication in
the mathematical journal, thesis writing and thesis defense

252593

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
Thesis 1, Type A 1
การค้นคว้าข้อมูลงานวิจัยในฐานข้อมูลต่างๆ การรวบรวมความรู้พื้ นฐาน และงานวิจัยใน
หั ว ข้อที่ส นใจ และการน าเสนอรายงานความก้ าวหน้ า ของการท าวิท ยานิ พ นธ์ต่ อ คณะกรรมการบริ ห าร
หลักสูตร
Literature review in various databases, compilation of fundamental knowledge
and research articles on topics of interest and progress report to present to the committee
of this program
252594

วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 1
6 หน่วยกิต
Thesis 2, Type A 1
การรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม การกาหนดขอบเขต และแนวทางการทาวิจัย และการพิจารณา
ความเป็ น ไปได้ ข องการท าวิ จั ย จากข้ อ มู ล ที่ สื บ ค้ น มา การรายงานสรุ ป ผลการค้ น คว้ า เพื่ อ ให้ เ กิ ด การ
ตั้งสมมติฐาน และการรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Compilation of further information, allocation of research framework and
guidelines, consideration of possibility of research due to complied information, summary
report of research and progress report to present to committee of this program
252595

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่วยกิต
Thesis 3, Type A 1
การด าเนิ น การวิ จั ย ตามแนวทาง และขอบเขตที่ ก าหนดไว้ การเสนอโครงร่ า งการท า
วิทยานิพนธ์ และการรายงานความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Conducting research within allocated guidelines and framework,
thesisproposal, summary report of research and thesis progress report to present to
committee of this program
252596

วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก 1
12 หน่วยกิต
Thesis 4, Type A 1
การตรวจสอบงานวิจัย การเขียนผลงานการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในการประชุม
วิชาการทางคณิตศาสตร์ , วารสารวิชาการระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ การเขียนวิทยานิพนธ์ฉบัสมบูรณ์
เพื่อการสอบวิทยานิพนธ์ การสรุปผลของการทาวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
Review of research, writing research articles for publication in academic
meeting or conference or in national or international mathematical journal, writing of
complete thesis for defense, summary of thesis results to present to committee of this
program

ความหมายของเลขรหัสวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
1. เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
252 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2. เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจาวิชา
2.1 เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปีที่ควรเรียนรายวิชานี้
เลข หมายถึง ระดับปริญญาโท 5
2.2 เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาพีชคณิต
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเรขาคณิต
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาตรรกศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาความไม่ต่อเนื่อง
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาทอพอโลยี
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
เลข 8, 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจัย หัวข้อพิเศษและวิทยานิพนธ์
ตัวเลขตาแหน่งที่สาม หมายถึง ลาดับรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นายชัยวัฒน์ นามนาค

2

3

4

5

นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

นายระเบียน วังคีรี

นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

นางสาวสุรีย์พร ชาวแพรกน้อย

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2545
2539
2536

6-8

6-8

วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2548
2544
2541

6-8

6-8

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2550
2545
2543

6-8

6-8

วท.ด. คณิตศาสตร์
ป.บัณฑิต ทางการสอน
วท.บ. คณิตศาสตร์
เกียรติ
นิยม
อันดับ 1

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย
ไทย

2551
2546
2545

6-8

6-8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย
ไทย

2547
2542
2539

11

6-8

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(

3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่
1

2

3

ชื่อ-นามสกุล
นายสมยศ พลับเที่ยง

นายชัยวัฒน์ นามนาค

นายนรินทร์ เพชร์โรจน์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จการศึกษา

ศาสตราจารย์

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2543

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2530

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

มศว. พิษณุโลก

ไทย

2526

วท.ด.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2545

วท.ม.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2539

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2536

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเชียงใหม่

ไทย

2548

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2544

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2541

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ลาดับที่
4

5

6

ชื่อ-นามสกุล
นายบุญญา เพียรสวรรค์

นายมาโนชญ์ สิริพิทกั ษ์เดช

นายระเบียน วังคีรี

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.

คณิตศาสตร์

มศว.ประสานมิตร

ไทย

2539

กศม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ไทย

2520

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

มศว. พิษณุโลก

ไทย

2517

วท.ด.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2544

วท.ม.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ไทย

2531

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มศว. พิษณุโลก

ไทย

2526

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ไทย

2550

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ไทย

2545

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ไทย

2543

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ลาดับที่
7

8

9

10

ชื่อ-นามสกุล
นายวิวรรธน์ วณิชาภิชาติ

นายกิจติ รอดเทศ

นายเกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

นายจักรกฤษ กลิ่นเอีย่ ม

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์

กศ.ม.
กศ.บ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

คณิตศาสตร์

มศว.ประสานมิตร

ไทย

2519

คณิตศาสตร์

วิทยาลัยวิชาการศึกษา
พิษณุโลก

ไทย

2517

อังกฤษ

2553

ไทย

2547

Ph.D.

Mathematics

ปบัณฑิต.

ทางการสอน

The University of
Sheffield
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วท.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 1

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2546

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2551

ปบัณฑิต.

ทางการสอน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2546

วท.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ1

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2545

วท.ด.
วท.ม.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย
ไทย

2553
2549

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2543

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(
6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ลาดับที่
11

12

13

ชื่อ-นามสกุล
นางรัตนาพร วังคีรี

นางสาวสุภาพร สุขเสริญ

นางสาวโสภิตา ขารอด

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.
วท.ม.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย
ไทย

2552
2550

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2545

วท.ด.

คณิตศาสตร์
ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

2552

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2548

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2545

วท.ด.

คณิตศาสตร์
ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

2548

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2539

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(
6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ลาดับที่
14

15

16

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวอัญชลีย์ แก้วเจริญ

นางสาวอุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง

นายจักรกฤษณ์ สมพงษ์

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2549

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2538

วท.ด.
วท.ม.

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย
ไทย

2550
2544

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2540

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

2551

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2545

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2542

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อาจารย์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ลาดับที่
17

18

19

ชื่อ-นามสกุล
นายชัยรัตน์ มดนาค

นางสาวฐาปะนีย์ ไกรวีระเดชาชัย

นางสาวรัชฎา วิริยะพงศ์

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Computational
and Applied
Mathematics

Old Dominion
University

USA

2556

M.Sc.

Applied
Mathematics

Ohio University

USA

2550

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2541

ปร.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2552

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2548

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไทย

2544

Ph.D.

Mathematics
biology and
biophysical
Chemistry

University of
Warwick

England

2552

MSc.

Mathematics
biology and
biophysical
Chemistry

University of Warwick

England

2548

BSc.

Mathematics

University of Warwick

England

2547

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์

Ph.D.

อาจารย์

อาจารย์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

ลาดับที่
20

21

22

23

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุจิตรา สงวนสิน

นางสาวสุภาวรรณ จันทร์ไพแสง

นายเอกชัย หลายศิริกุล

นายเอกรัฐ ไทยเลิศ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

อาจารย์

ปร.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2550

วท.ม.

คณิตศาสตร์
ประยุกต์

มหาวิทยาลัยมหิดล

ไทย

2541

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไทย

2538

วท.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2550

วท.ม.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2544

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2539

ปร.ด.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2556

วท.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2552

วท.ด.

คณิตศาสตร์
ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

2551

วท.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

ไทย

2546

วท.บ.

ฟิสิกส์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไทย

2541

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

ภาระการสอน
)จานวน ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา(

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8

6-8
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่
1

ชื่อนามสกุลนายสมพงษ์ ธรรมพงษา

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

ศาสตราจารย์

Ph.D.
M.Sc.

2

นายไพโรจน์ สัตยธรรม

ศาสตราจารย์

สาขาวิชา

สาเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Mathematics University of Illinois at
Urbana-Champaign

ประเทศ

ปี

USA.

2525

Mathematics University of Illinois at
Urbana-Champaign

USA

2521

กศ.ม.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

กศ.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

ไทย

วศ.ด.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2529

วท.ม.

คณิตศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไทย

2519

ศศ.บ.

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไทย

2516

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
งานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์จะต้องเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์บริสุทธิ์หรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์ และมีขอบเขตงานวิจัยที่สามารถทาให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดตามหลักสูตร
5.2 ผลการเรียนรู้
นิสิตมีความรู้และความเข้าใจในเนื้ อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้
สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมมี
ประสิทธิภาพ สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัยและสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนางานวิจัย รวมทั้งเผยแพร่
ผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ นอกจากนี้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
5.3 ช่วงเวลา
5.3.1 แผน ก แบบ ก 1 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ภาคต้นของปีการศึกษาที่ 1
5.3.2 แผน ก แบบ ก 2 เริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ภาคปลายของปีการศึกษาที่ 1
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต

5.4.2 แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์และชั่วโมงการให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา
ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิ จัยทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้
ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้ า วหน้ า ในการท างานวิ จั ย ภายใต้ ก ารให้ ค าปรึ ก ษาจากอาจารย์ ค วบคุ ม
วิทยานิพนธ์ และประเมินผลรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอตามระยะเวลาโดยมีคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
- ด้านภาวะผู้นา และความรับผิดชอบ

- ด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
- ด้านบุคลิกภาพ

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
- มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยในชั้น
เรียนสั มมนา เพื่อส่ งเสริมให้ นิสิ ตมีภ าวะผู้ นาทาง
ความคิดกล้าแสดงออก และมีความรับผิดชอบต่อ
ผลงานที่นาเสนอ
- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียน
ตรงเวลาเข้าเรียนอย่างสม่าเสมอการมีส่วนร่วมใน
ชั้นเรียน เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น
มี ก ารให้ ค ว ามรู้ ถึ ง ผลกระ ทบต่ อสั ง ค ม แ ล ะ
จรรยาบรรณเกี่ยวกับวิชาชีพ
มี ก ารสอดแทรกเรื่ อ งการแต่ ง กาย การเข้ า สั ง คม
เทคนิคการเจรจาสื่ อสาร การมีมนุษยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
และการวางตั ว ในการท างานในบางรายวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
3. สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ ได้อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยคานึงถึงความรู้สึกของบุคคลอื่น
4. มีภาวะผู้นาในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเหมาะสม

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรกาหนดให้มีการสอดแทรก นาประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่เกี่ยวข้อง
การแนะนาการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิงผลงานวิชาการให้
ถูกต้องและครบถ้วน และนาเสนอข้อมูลผลงานวิจัยให้ถูกต้องตรงไปตรงมาในระหว่างการสอนหรือ
งานที่กาหนดให้ทา ตลอดจนระหว่างการสัมมนาและวิทยานิพนธ์ และยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของ
สังคมที่คณิตศาสตร์มีส่วนในการแก้ไข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมในการแก้ปัญหาที่นาเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่องการอ้างอิงที่ถูกต้องและข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างใกล้ชิดและควบคุมให้เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาวิจัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1. มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่าง
ถ่องแท้
2. สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
3. สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิญวิทยากร
พิเศษมาให้ความรู้ในรายวิชาต่างๆ และวิชาสัมมนา จัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและ
ทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของนิสิตในวิธีต่างๆ ดังนี้
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานผลการศึกษา
3. การนาเสนอผลงาน
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
5. การนาเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ทางวิชาการและวิชาชีพได้
2. สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
เน้นการสอนที่มีการนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิตจัดทาหัว
เรื่อง โครงร่างวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ด้วยตนเอง โดยคาแนะนาจากอาจารย์ควบคุม
วิทยานิพนธ์
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามลาดับขั้นตอนในหลักการวิจัย
ทางคณิตศาสตร์
2. การประเมินจากการอภิปรายผลงาน
3. การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1. สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง
ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
2. สามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง ในการปฏิบัติงานระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
3. สามารถวางแผน ตัดสินใจ ในการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหา หรือข้อโต้แย้งต่างๆ
โดยใช้กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน
ฝึกร่วมกันคิดในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทางานร่วมกัน รวมทั้งฝึกเป็นผู้นาใน
การอภิปรายในแต่ละหัวข้อ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆ ที่ทาร่วมกัน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1. สามารถคัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา
และศึกษาค้นคว้า การวิจัย ได้อย่างเหมาะสม
2. สามารถเผยแพร่ผลงาน และสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยในวิชาต่างๆ และสัมมนาที่มีการวิเคราะห์ และส่งเสริมให้นิสิต
นาเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณชน ที่ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นาเสนอที่มีการใช้คณิตศาสตร์ในการทาวิจัย
2. ประเมินจากกิจกรรมต่างๆ ที่มีการนาเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา )Curriculum mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1
252511 การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์
252513 ทฤษฎีเมเชอร์
252514 เมเชอร์และทฤษฎีความน่าจะเป็น
252515 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
252516 การวิเคราะห์ค่าเซต
252517 ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
252518 ทฤษฎีการแจกแจง
252519 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด
252520 ทฤษฎีตัวแทนของกรุปจากัด
252521 พีชคณิตเชิงหลายเส้น
252522 กึ่งกรุปวิภัชนัย
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
252524 การวิเคราะห์เมทริกซ์

รายวิชา



















คุณธรรม จริยธรรม














































ความรู้













































ทักษะทางปัญญา

4.2 4.3 5.1 5.2






























ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1
252525
252526
252527
252528
252529
252530
252531
252535
252541
252552
252553
252534

พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต
ทฤษฎีริงและมอดูล
ฟิลด์จากัด
ทฤษฎีกรุปขั้นสูง
ทฤษฎีรหัสเชิงพีชคณิต
ทฤษฎีเชิงคอมบินาทอริก
การวิเคราะห์ความคิดแบบเป็นทางการ
การหาค่าเหมาะที่สุดวิภชั นัย
คณิตศาสตร์การคณนา
การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์

252561 ทอพอโลยี
252572 วิธีการของคณิตศาสตร์ประยุกต์
252574 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง






























































































คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ความรู้



























































ทักษะทางปัญญา






































ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลและ
และการใช้เทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1
252575 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

4.2 4.3 5.1 5.2

4.2 4.3 5.1 5.2






252576 การสร้างแบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
252577 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
252578 แคลคูลัสของการแปรผัน
252579 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
252580 สัมมนา 1
252581 สัมมนา 2
252582 หัวข้อพิเศษพีชคณิต
252583 หัวข้อพิเศษทางการวิเคราะห์
252585 หัวข้อพิเศษคณิตศาสตร์การคณนา
252586 หัวข้อพิเศษคณิตศาสตร์ประยุกต์
252590-252592 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 2
252593-252596 วิทยานิพนธ์ แบบ ก 1
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.3 สามารถแก้ไขปัญหาทางด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ ได้
อย่างเหมาะสม ยุติธรรม และชัดเจน โดยคานึงถึงความรู้สึกของบุคคลอื่น
1.4 มีภาวะผู้นาในการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างเหมาะสม
ความรู้
2.1 มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่างถ่องแท้
2.2 สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
2.3 สามารถพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้
ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถนาความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ
และวิชาชีพได้
3.2 สามารถพัฒนาแนวคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม
3.3 สามารถสังเคราะห์ผลงานวิจัย และสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานวิจัย
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพที่ซับซ้อนได้ด้วยตนเอง ตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจ
4.2 สามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง ในการปฏิบัติงานระดับสูงให้มีประสิทธิภาพ
4.3 สามารถวางแผน ตัดสินใจ ในการดาเนินงาน และแก้ไขปัญหา หรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ โดยใช้
กระบวนการกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถคัดสรรและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อนามาใช้ในการแก้ปัญหา และ
ศึกษาค้นคว้า การวิจัย ได้อย่างเหมาะสม
5.2 สามารถเผยแพร่ผลงาน และสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน)เกรด(
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอนในระดับรายวิชา

2.1.1 มีคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาและคณาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรติดตาม
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเนื้อหารายวิชาและวิธีการที่กาหนดไว้ในแผนการสอนของ
รายวิชาและ มคอ.3
2.1.2 ในรายวิชาที่มีผู้สอนร่วมมากกว่า 1 คน ผู้สอนร่วมในแต่ละรายวิชาพิจารณาความ
เหมาะสมของวิธีและเกณฑ์การวัดการประเมินผล การออกและการตรวจข้อสอบให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์และรายละเอียดของแต่ละรายวิชาให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2.1.3 มี ก ารประเมิ น การให้ ค ะแนน และระดั บ ขั้ น ก่ อ นประกาศให้ นิสิ ตทราบ โดย
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชา และคณะกรรมการวิชาการของคณะ
2.1.4 มีการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต
2.1.5 มีกรรมการอย่างน้อย 4 คนสาหรับการเป็นกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
2.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร
2.2.1 มี ก ารประเมิ น ความรู้ ใ นภาพรวมของนิ สิ ต ด้ ว ยข้ อ สอบมาตรฐานที่ เ ป็ น
ภาษาอังกฤษโดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาผลคะแนนมาวิเคราะห์ใช้ใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเป็นข้อมูลในการประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2.2 มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตในหลักสูตรว่าเป็นไปตามแผนการ
ศึกษา และสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
2.2.3 มีการสอบถามความคิดเห็นจากนิสิตชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์
ผู้สอนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
2.2.4 มีการประเมินหลักสูตรทุกๆ 5 ปี โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้บัณฑิต
2.2.5 มีการติดตามภาวะการมีงานทาของบัณฑิตในหลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 1
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
4. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
5. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่ง ของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ
หลักสูตร แผน ก แบบ ก 2
1. มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2. ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร และเงื่อนไขของสาขาวิชานั้นๆ
4. สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
5. มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่ากว่า 3.00
6. เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

7. ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดั บ ชาติห รื อ ระดั บนานาชาติที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือ
นาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะฯ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการวัดการ
ประเมิ น ผลให้ ทัน สมั ย สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม การสอนและการวิจั ยอย่ า งต่ อ เนื่อง
สนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
1.3 คณะวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการทาวิจัยของอาจารย์ เปิดโอกาสและ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ลาเพื่อทาวิจัยระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทา
วิจัยโดยมีทุนสนับสนุน
1.4 มีการแนะน ากิจ กรรมและภาระกิจ ที่ภ าควิช าสนับสนุนและขอความร่ว มมื อให้ อาจารย์ ใ หม่
เสียสละเข้าร่วมกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่จะพัฒนาคุณภาพของนิสิตในระดับภาควิชาคณะ
และมหาวิทยาลัย
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการวัดการ
ประเมิ น ผลให้ ทัน สมั ย สร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ เ พื่ อ ส่ ง เสริม การสอนและการวิจั ยอย่ า งต่ อ เนื่อง
สนับสนุนให้ลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมสัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของอาจารย์ เพื่อนามาวิเคราะห์จุดอ่อน
จุดแข็งของอาจารย์ผู้สอนแต่ละคนและใช้เป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์ใน
ภาควิชา
2.1.3 มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน การวัดการประเมินผล การทาวิจัย และจัดอบรมการทาสื่อการเรียนการสอนแบบต่างๆ ระหว่าง
อาจารย์ภายในภาควิชาหรือเชิญวิทยากรผู้ทรงความรู้ภายนอกในด้านต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับจาก
หน่ายงานต่างๆมาบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตั้งกลุ่มวิจัยเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้อาจารย์ในกลุ่มมีงานวิจัย
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการเอกสารประกอบการสอนหนังสือและตารา

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน
และมีความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองมากยิ่งขึ้น
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วม/เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาความรู้และคุณธรรม

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
1.1 ในการดาเนินการจัดทาและติดตาม มคอ.ต่างๆ ของหลักสูตรให้ดาเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ภาคการศึกษาต้น/ภาคการศึกษา
ปลาย โดยให้มีการกากับติดตามโดยคณบดี /ผู้อานวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้
- การจัดทาและส่ง มคอ 3, 4, 5, 6 , 7 และรายงานตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ตามกรอบ มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
- คณะรายงานการจัดส่ง มคอ 3, 4, 5, 6 , 7 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
1.2 จัดกิจกรรม
ในการรับนิสิตเพื่อศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท ทาการประชาสัมพันธ์รับสมัคร และคัดเลือก
ผู้ ส มัคร ให้ ได้ตามเกณฑ์ขั้น ต่าที่ กาหนด เมื่อนิสิ ตที่ผ่ านเกณฑ์การคัดเลื อกแล้ ว จะให้ นิสิ ตจัดท า
แผนการเรียน การทาวิจัย ให้ ได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด และติดตามการดาเนินงาน เร่งรัดให้ได้
ตามแผนงาน โดยมีการจัดกิจกรรมเสริม ดังนี้
1.2.1 การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ทราบถึงแผนการเรียน แนวทางการเรียน การทาวิจัย
กฎระเบียบต่างๆ
1.2.2 การจัดการหนังสือ ฐานข้อมูล และแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมในหน่วยวิจัย และพัฒนาสื่อ
การสอนของภาควิชาให้พร้อม
1.2.3 การรายงานความก้าวหน้าในการเรียน วิทยานิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเป็นระยะ อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
1.2.4 ให้นิสิตจัดทาแผนการเรียน การวิจัย ให้อยู่ภายในระยะเวลาของหลักสูตร อย่าง
เคร่งครัดโดยการกากับของอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการบริหารหลักสูตร

1.3 การเรียนการสอน
1.3.1 จัดรายวิชาตามแผนการเรียน และให้ดาเนินการขั้นตอนต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น
การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบโครงร่าง การดาเนินการวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่ จนถึงการ
สาเร็จการศึกษา
1.3.2 ประสานและสร้างเครือข่ายในการทาวิจัยร่วมกันกับต่างสถาบัน ทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ
1.3.3 จัดหาอาจารย์ ผู้สอน และกรรมการวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนด
1.4 การดูแล ควบคุมการพัฒนาวิทยานิพนธ์
1.4.1 จั ด ตั้ ง กรรมการ ควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ตามเกณฑ์ ที่ ก าหนด และให้ เ ป็ น ไปตาม
ระยะเวลาของแผนการเรียน ติดตามความก้าวหน้า ควบคุมให้จบการศึกษาตามแผนการเรียน
1.4.2 จัดกิจกรรม และส่งเสริมให้ร่วมกิจกรรมในการเสนอผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น
โปสเตอร์ การเสนอแบบบรรยาย ทั้งภายในและนอกประเทศ
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ซึ่งได้มาจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต การบริการวิชาการ และอื่นๆ โดยมีการบริหารงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน การทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนิสิตและอาจารย์ เช่น การ
จัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอตามความจาเป็น นอกจากนี้
ยังได้จัดสรรงบประมาณสาหรับจัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาคณาจารย์และนิสิตรวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
สถานที่ เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
2.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มี อ าคารที่ ใ ช้ ส าหรั บ การเรี ย นการสอนจ านวน 1 หลั ง ประกอบด้ ว ย ห้ อ ง
สานักงานภาควิชา 1 ห้อง ห้องเรียน 8 ห้อง ห้องพักอาจารย์ 9 ห้อง ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
ห้องประชุม/สัมมนา 1 ห้อง ห้องค้นคว้าด้วยตนเอง/ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องพักนิสิต 1 ห้อง ห้องเก็บเอกสาร/
พัสดุ 1 ห้อง ห้องนันทนาการ 1 ห้อง ห้องวิจัยสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 1 ห้อง พร้อมกันนี้ ภาควิชาฯมี
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องคอมพิวเตอร์ โสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอและทันสมัย มีการ
บารุง
ดูแล รักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หนังสือ ตาราเรียน เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน
ส่วนใหญ่มีอยู่ในสานักหอสมุดและห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีแหล่งสารสนเทศสาหรับ
การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลของสานักหอสมุดกลางและห้องสมุดของคณะ ที่เชื่อมโยงกันผ่านระบบเครื่อข่าย
ภายใน และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผ่านทาง
สานักหอสมุด

2.2.2 ห้องสมุด
หนังสือตารา เอกสารและวารสารที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน ส่วนใหญ่มีอยู่ในสานักหอสมุดและ
ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หรือมีบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ โดยผ่าน
ทางสานักหอสมุด ซึ่งมีรายการที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร จาแนกตามรายการดังนี้
หมวด
รายละเอียด
Thai
Eng
N – NX
Fine Arts
2,848
1,238
Q– QR
Science
10,310
12,972
S– SK
Agriculture
4,935
928
T– TX
Technology
11,889
6,485
U– UH
Military Science
201
84
V– VM
Naval Science
2,950
310
รวม
33,133
22,017
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
3.1.1 คุณลั กษณะของอาจารย์ใ หม่ จะต้องมีคุณวุ ฒิ ร ะดับ ปริญ ญาเอกหรื อเทีย บเท่ า ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเป้าหมายของหลักสูตร มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต และมีประสบการณ์ทาวิจัยรวมทั้ งมีผลงานวิจัยที่อยู่ในฐานข้อมูล
เป็นที่ยอบรับในระดับสากล
3.1.2 ผ่านการคัดเลือกพิจารณาคุณสมบัติและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของภาควิชา และ
ดาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย (ผ่านคณะ) เพื่อดาเนินการตามกระบวนการในการคัดเลือก และ
แต่งตั้ง บุคลากรเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)
และผู้สอนจะต้องมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้
ความเห็ น ชอบการประเมิน ผลทุกรายวิช า เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่ อเตรีย มไว้ ใช้ส าหรับ การพั ฒ นา
ปรับปรุงหลักสุตร ตลอดจนปรึกษาและหาแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้
บัณฑิตที่เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์โดยผ่านความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย และ
นาผลประชุมรายงานต่อที่ประชุมประจาเดือนของภาควิชา
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

การแต่งตั้งคณาจารย์ พิเศษจะพิจ ารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถของ
อาจารย์พิเศษ ตามความจาเป็นและความขาดแคลนอาจารย์ในสาขาวิชานั้นๆ เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
ประสบการณ์การเรียนรู้ของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี และเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้
ทักษะการทาวิจัยและการทางานในวิชาชีพจริงให้แก่นิสิตและคณาจารย์ในภาควิชา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ วุ ฒิ ข องบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ไม่ ต่ ากว่ า ระดั บ ปริ ญ ญาตรี มี ค วามรู้
ความสามารถการสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยี และมีคุณสมบัติตรงตามภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบในตาแหน่งงาน ต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานร่วมกับอาจารย์และนิสิต ซึ่งผ่านการ
คัดเลือกโดยคณะกรรมการก่อนรับเข้าทางานและเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีองค์ความรู้เพิ่มเติม สร้างเสริมประสบ
การณ์ในการทางานตามภาระงานที่รับผิดชอบ โดยการอบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน ทัศนศึกษา
และวิจัยสถาบัน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
ภาควิชามีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตสามารถปรึกษา
กับอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือก
และการวางแผนส าหรับ อาชีพ ตลอดจนการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้ อง
กาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นิสิตได้เข้าปรึกษา นอกจากนี้คณะยังได้แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านกิจการนิสิตของแต่ละภาควิชาเพื่อดูแลให้คาปรึกษาแนะนาการจัดกิจกรรม
แก่นิสิต
5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการอุธรณ์ของนิสิต
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
6.1 ตลาดแรงงานของบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ยังเป็นที่ต้องการอยู่อย่างมาก เช่น ตาแหน่ง
อาจารย์ในสถานศึกษา ทั้งของรัฐ และเอกชน สถานประกอบการ ตาแหน่งงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน
ที่ไม่ระบุสาขา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สถิติ หรือคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอาชีพอิสระ
6.2 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละรุ่นที่สาเร็จการศึกษาและทางานกับผู้ใช้
บัณฑิตไปแล้ว 2 ปี เพื่อให้หลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน )Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบ่งชี้หลัก )Core KPIs)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

2559 2560 2561 2562 2563

7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
7.2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
7.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
7.4 จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
7.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
7.6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
7.8 อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7.9 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
7.10 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
7.11ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
ผลการประเมินการดาเนินงานของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ที่ 7.1 – 7.11 ต้องอยู่ในระดับดีต่อเนื่องกัน
อย่างน้อย 2 ปี คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงจะรับรองและเผยแพร่หลักสูตร ผลการดาเนินงานระดับดี คือ
จะต้องดาเนินการตัวบ่งชี้ 11 ข้อให้บรรลุตามเป้าหมายครบถ้วนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนตัวบ่งชี้ของปี
ที่ประเมิน หลักสูตรจะต้องดาเนินการให้ผลประเมินอยู่ในระดับดีตลอดไป
7.2 ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes)

Expected Learning Outcomes ที่เป็นตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชาที่กาหนดใน มคอ.2 จะถูก
ควบคุมตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะ/หลักสูตร/สาขา
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชา/
ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละของผลงานจากวิทยานิพนธ์ที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ
ร้อยละ 50
2 ร้อยละของวิทยานิพนธ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ
ร้อยละ 100
3 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตในด้านคุณธรรมและ
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
จริยธรรม รวมไปถึงจรรยาบรรณด้านวิชาชีพ
คะแนนเต็ม 5.0
4 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางาน
คะแนนเต็ม 5.0
7.3 ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมินตัว
บ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
1 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
ร้อยละ 100
2 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจเอกชน/ภาครัฐ
ร้อยละ 25
มาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
3 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผนการศึกษาของ
ร้อยละ 50
หลักสูตร
4 นิสิต/บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วสร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ
ร้อยละ 10
5 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา/ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 80
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบหรือการปฏิบัติงานกลุ่ม
1.1.2 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลประเมินมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนจุด
แข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม โดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน
1.1.3 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาเพื่อดูแลกากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์แต่ละท่านให้เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรที่กาหนด ซึ่งคณะกรรมการจะวิเคราะห์ผลจาก
แบบประเมินการการสอนของอาจารย์โดยนิสิต เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
ท่าน แล้วนามาเป็นข้อมูลในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่จะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนต่อไป
1.1.4 มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอด หรือแลกเปลี่ยนกล
ยุทธ์การสอนระหว่างอาจารย์หรือขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มหาวิทยาลัยให้นิสิตได้ประเมินการสอนของอาจารย์ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอนและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยมีการประเมินผ่านเว็บไซด์มหาวิทยาลัย ในส่วนของคณะได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของภาควิชา เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ โดยการวิ เคราะห์จาก
แบบประเมินของนิสิต เพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน แล้วนามาเป็นข้อมูล
ในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์ที่จะพัฒนาอาจารย์ผู้สอนต่อไป
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวมทาการประเมินหลักสูตรโดยกลุ่มบุคคลต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 ประเมินโดยกลุม่ นิสิตปีสุดท้าย
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ 2 โดยดูภาพรวมจากผลงาน
วิทยานิพนธ์ ว่าได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับใด กอปรกับ การประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานพิพนธ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2.2 ประเมินโดยกลุ่มนิสิตที่สาเร็จการศึกษา
โครงการประเมินหลักสูตร กระทาเมื่อนิสิตที่สาเร็จการศึกษาไปแล้วและกลับมาในวันพระราชทาน
ปริญญาบัตร ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลหลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้วว่าได้นาองค์ความรู้ที่ได้รับตาม
หลักสูตรไปใช้ในการประกอบอาชีพมากน้อยเพียงใด
2.3 ประเมินโดยกลุม่ ผู้ใช้บัณฑิตหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
2.4 ประเมินโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกจากมหาวิทยาลัยของรัฐมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และการประเมินผลการดาเนินการ
ของหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินโดยกลุ่มบุคคลข้างต้นมาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชาและคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดเตรียม
ข้อมูลผลการดาเนินงานหลักสูตรและประเมินผลการดาเนินงานในเบื้องต้น เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ (Key Performance Indicators) ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ท่าน ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมรวบข้อมูลที่ได้จากการประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์
นิสิต บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ.7 เพื่อ ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา มีการนาข้อมูลจากการรายงานผลการดาเนินงานเสนอต่อ
กรรมการวิชาการประจาภาควิชา และสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา และนาไปสู่การ
ดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลั กสูตรนั้นจะดาเนินการจัดทาทุกๆ 5 ปี
ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

