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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics
(English Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
:
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2 72 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
หลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 4 ปี
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5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่เข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ภาควิชาคณิตศาสตร์มีความร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2555)
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้ผ่านการพิจารณาการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาคณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ในการประชุมครั้งที่ 3/ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.
2559
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปี พ.ศ. 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) อาจารย์ในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ
(2) นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ในหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐและเอกชน
(3) นักวิเคราะห์ระบบและวางแผนงานวิจัยโดยใช้การคานวณขั้นสูง
(4) ประกอบอาชีพอิสระ
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9. ชื่อ นามสกุล คุณวุฒิการศึกษา และตาแหน่งของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

3

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

Ph.D. (Mathematics)
M.Sc. (Applied Mathematics)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Applied Mathematics)
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
Ph.D. (Applied Mathematics)
M.S. (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วศ.บ. (อิเล็กทรอนิกส์)

Montana State University, USA
Montana State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
Montpellier II University , France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
University of Sheffield, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Colorado at Boulder , USA
University of Colorado at Boulder, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

1

นายเสนอ คุณประเสริฐ

รองศาสตราจารย์

2

นายพงศ์พล จันทรี

รองศาสตราจารย์

3

นายชุติพนธ์ ภักดีบุญ

รองศาสตราจารย์

4

นายเสกสรร สิริทรัพย์ทวี

อาจารย์

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2546
2541
2526
2522
2552
2535
2531
2553
2545
2540
2557
2551
2545
2543
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

4

ตาแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
Ph.D. (Theoretical Physics)
M.Sc. (Physics)
B.Sc. (Physics)
Ph.D. (Applied Mathematics)
MMath (Mathematics)

5

Mr.Elvin James Moore

อาจารย์

6

Mr.Andrew Peter Snodin

อาจารย์

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Harvard University, USA
University of Western Australia, Australia
University of Western Australia, Australia
Newcastle upon Tyne, UK
Newcastle upon Tyne, UK

ปี พ.ศ.
ที่สาเร็จ
การศึกษา
2509
2501
2500
2551
2544
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์สาย 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้มีกรอบ
แนวคิดที่สาคัญในการน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการพัฒนา
คนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตรปรัชญาดุ ษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ป ระยุ กต์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเสริมสร้ าง
สมรรถนะของกาลังคนในการประกอบอาชีพเพื่อดารงชีวิต และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและ
การแข่งขันทางวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้
ส่งเสริมการพัฒนาบุคคลากรให้มีศักยภาพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรม และ
ความรู้ในด้านภาษา เพื่อการพัฒนาของประเทศในการเชื่อมโยงให้เกิดความมั่นใจของภาคธุรกิจ
เอกชน ซึ่งหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
การทาวิจัยโดยใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีส่วนเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ
ไทย และยังเปิดโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซียน (AEC) และประเทศ
ต่าง ๆ ได้เข้ามาศึกษาต่อในประเทศไทย เป็นการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาในระดับ
ภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้ น การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีความรู้เป็นเลิศทางวิชาการด้าน
คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ อั น เป็ น พื้ น ฐานส าคั ญ ของวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี และการใช้
คณิตศาสตร์ในการพัฒนางานวิชาการขั้นสูงที่เกี่ยวข้องสู่ระดับสากลและทัดเทียมนานาประเทศ
พัฒนาทางสังคมด้านการศึกษา และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ตลอดจนเสริมสร้ างให้
บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม เพื่อเป็นผู้พัฒนาและสร้า งสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เหมาะสมทั้งจาก
ภายในและต่างประเทศ

5

มคอ. 2

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
ด้วยสถานการณ์ภายนอก รวมทั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในข้อ 11
ทาให้ เกิดความจาเป็น ในการพัฒ นาหลั กสูตรให้ ส อดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรม และพันธกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
(1) การพัฒนาบัณฑิต
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ) มุ่งเน้ น การพัฒ นาบัณ ฑิต ให้ มีอ งค์ความรู้ ด้านคณิต ศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ประยุกต์ให้มีความสามารถด้านการวิจัย บนพื้นฐานของจริยธรรม ความคิดเชิงตรรกะ
การ
ถ่ายทอดความรู้ และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
(2) การสร้างเศรษฐกิจ
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ ไทย ทาให้มีการเติบโตอย่างมากในภาคบริการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความเจริญก้าวหน้ าทางเทคโนโลยี หลักสูตรจึงมุ่งผลิตบัณฑิตเพื่ อที่ให้
สามารถทางานร่ ว มกับ หน่ ว ยงานต่างๆ สามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์ของคณิต ศาสตร์
ประยุ กต์ เพื่ อ เพิ่ ม ผลิ ตภาพ (Productivity) และสร้างนวัต กรรม (Innovation) ให้ เกิด ขึ้ น ใน
กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(3) การสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
หลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ) มีการพัฒนาบัณฑิตให้มีองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์เพื่อให้เกิดแนวคิดใน
การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร และการอนุรักษ์
พลังงานในระบบนิเวศน์ผ่านทางแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ รวมไปถึงการให้คาปรึกษาในด้าน
การสอนและการฝึ ก อบรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ พ ลั ง งานทรั พ ยากรอย่ า งประหยั ด และมี
ประสิทธิภาพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลั กสู ตรปรั ชญาดุษฎีบั ณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลั กสู ตรภาษาอังกฤษ)
มุ่งเน้ น การสร้ างบุ คลากรให้ มีความเป็นเลิ ศทางวิช าการในระดับสากล และสามารถพัฒ นา
องค์ความรู้ขั้นสูงได้ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ดังนั้นหลักสูตรนี้จึง
ต้องสอดรับกับพันธกิจที่ตั้งเป็นปณิธานของมหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่
กล่าวไว้ว่า "พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับปรัชญา
และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนการ
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สร้างทีมวิจัยเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากร การเรียนการ
สอนร่วมกัน อีกทั้งยังส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ไม่มี
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ระดับสากล เพิ่มทักษะในการวิจัยขั้นสูงด้านคณิตศาสตร์เพื่อ
พัฒนาประเทศ
1.2 ความสาคัญ
ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
ขั้นสูงเพื่อพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันยัง
ขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จะสามารถตอบสนองความต้องการเพิ่มบุคลากร
ทางด้านนี้ได้
1.3 วัตถุประสงค์
การเปิ ด สอนหลั ก สู ต รปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ (หลั ก สู ต ร
ภาษาอังกฤษ) มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้ ความสามารถในเชิงทฤษฎี
และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์สาหรับแก้ปัญหาต่างๆ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
(2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้าน
คณิตศาสตร์
(3) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม
1.4 จุดเด่นของหลักสูตร
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
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(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหาต่างๆ ได้ในเชิงคณิตศาสตร์ รวมทั้งประยุกต์
ความรู้ ทักษะและหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับการแก้ไ ขปัญหาเพื่อทาวิจัยและสามารถ
พัฒนาวิธีการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
ในระดับนานาชาติ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญา
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในภาครัฐและ
- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เอกชน มาร่วมในการพัฒนา
และรายงานการประชุม
คณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตร
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ให้มี - สร้างความร่วมมือกับองค์กร
- เอกสารการขอความ
มาตรฐานตามข้อกาหนดของ หรือหน่วยงานที่ใช้บัณฑิตใน
ร่วมมือและจานวน
สกอ. และให้สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมทางวิชาการ
โครงการในการจัด
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
กิจกรรม
- รายงานผลความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิต
- ติดตามการประเมินหลักสูตร
- รายงานผลการประเมิน
อย่างสม่าเสมอ
หลักสูตรจากระบบ
ประกันคุณภาพ
- การพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า น - สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนางานวิจัย - จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การเรี ย นการสอนและการ ในระดับที่สูงขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
การพัฒนา
วิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม ความรู้ แ ละ ผลงานทาง
ประสบการณ์ซึ่งจะส่ งผลให้ วิชาการในระดับชาติและ
ห ลั ก สู ต ร นี้ บ ร ร ลุ ต า ม นานาชาติ
วัตถุประสงค์
- สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
- จานวนผลงานวิจัย
ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการหรื อ
นาเสนอผลงานวิจัยอย่าง
สม่าเสมอ
- สร้างเครื่อข่ายทั้งด้านวิชาการ - สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ - จานวนงานวิจัยที่มีความ
และการวิจัย เพื่อพัฒนาและ เปิดหลักสูตรทางด้านคณิตศาสตร์
ร่วมมือ
สร้างเสริมความเข้มแข็งด้าน ประยุกต์ในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งใน
วิชาการ
ประเทศและต่างประเทศ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาหนึ่งมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
วัน – เวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 แบบ 1.1 และ แบบ 2.1
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
(2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่านใน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในการพิจารณาคุณสมบัติ
2.2.2 แบบ 1.2 และ แบบ 2.2
(1) ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 3.50
(2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ในกรณีที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในการพิจารณาคุณสมบัติ
2.2.3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด หรือ
ประกาศบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานภาษาอั ง กฤษ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นักศึกษาที่เข้าศึกษาขาดความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง และประสบการณ์ในการทา
วิจัย
2.3.2 นักศึกษาที่เข้าศึกษาขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีการลงทะเบียนเพิ่มเติมในรายวิชาระดับปริญญาโทที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเห็นสมควรเพื่อปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
2.4.2 จัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
2.5.1 แบบ 1.1
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2560 2561 2562 2563 2564
ปีที่ 1
3
3
3
3
3
ปีที่ 2
3
3
3
3
ปีที่ 3
3
3
3
รวม
3
6
9
9
9
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
1
1
1
2.5.2 แบบ 1.2
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
ระดับชั้นปี
2560 2561 2562 2563 2564
ปีที่ 1
2
2
2
2
2
ปีที่ 2
2
2
2
2
ปีที่ 3
2
2
2
ปีที่ 4
2
2
รวม
2
4
6
8
8
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
1
1
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2.5.3 แบบ 2.1
ระดับชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.5.4. แบบ 2.2
ระดับชั้นปี
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
บัณฑิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
14
21
21
21
5
5
5
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
9
12
12
2
2

2.6 งบประมาณ
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ค่าพัฒนาวิชาการ
ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
รวม

2560
300,000
93,750
204,500

2561
600,000
187,500
409,000

ปีงบประมาณ
2562
900,000
281,250
613,500

598,250

1,160,500

1,794,750
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2563
800,000
250,000
574,000

2564
700,000
218,750
491,500

1,624,000

1,410,250
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน

2560

ก. งบดาเนินการ
1. เงินเดือน
2,226,100
2. ค่าตอบแทน
1,267,200
3. ค่าใช้สอย
339,000
4. ค่าวัสดุ
544,600
รวมงบดาเนินการ (ก)
4,376,900
ข. งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
234,000
2. ค่าที่ดิน
3. ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวมงบลงทุน (ข)
234,000
รวมทั้งสิ้น (ก) + (ข)
4,610,900
จานวนนักศึกษา
15 คน
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/ 461,090
หลักสูตร/ปี
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อหัว
262,229 บาท
นักศึกษา/หลักสูตร/ปี

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2,448,710
1,3372,900
93,920
599,060
4,814,590

2,693,581
1,533,312
410,190
658,966
5,296,049

2,962,939
1,686,643
451,209
724,863
5,825,654

3,259,233
1,855,308
496,330
797,349
6,408,219

200,000
200,000
5,014,590
30 คน
250,729

150,000
150,000
5,446,049
45 คน
181,535

150,000
150,000
5,975,654
50 คน
199,188

150,000
150,000
6,558,219
50 คน
218,607

หมายเหตุ

ประมาณค่าใช้จ่ายในการผลิตดุษฎีบัณฑิต 1 คน
แบบ 1.1 และแบบ 2.1
786,600 บาท
แบบ 1.2 และแบบ 2.2
1,049,000 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7
2.8.2 การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ น ไปตามข้อบั งคับ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ ว่าด้ว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6
12
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้ร่วมสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1 และแบบ 2.1 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 72 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
48 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ
72 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
72 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
39 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
9 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
60 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
12 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต*
4 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก
12 หน่วยกิต
วิชาเลือก
12 หน่วยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 72 หน่วยกิต
หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิต
หมวดวิชาบังคับ (Required subject)
วิชาบังคับ
แบบ 1.1
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257115* สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar I)
040257116* สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
040257121 วิทยานิพนธ์
48
(Dissertation)
แบบ 1.2
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257113* ระเบียบวิธีวิจัย 1
1(0-3-1)
(Research Methodology I)
040257114* ระเบียบวิธีวิจัย 2
1(0-3-1)
(Research Methodology II)
040257115* สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar I)
040257116* สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
040257123 วิทยานิพนธ์
72
(Dissertation)

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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แบบ 2.1
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Analysis)
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257115* สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar I)
040257116* สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต
040257122 วิทยานิพนธ์
36
(Dissertation)
แบบ 2.2
วิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257102 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis)
040257103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Analysis)
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Analysis)
040257105 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Theory of Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257113* ระเบียบวิธีวิจัย 1
1(0-3-1)
(Research Methodology I)
หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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040257114* ระเบียบวิธีวิจัย 2
(Research Methodology II)
040257115* สัมมนา 1
(Seminar I)
040257116* สัมมนา 2
(Seminar II)
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257124 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

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

จานวนหน่วยกิต
48

หมวดวิชาเลือก (Elective subjec)
วิชาเลือกแบ่งเป็น 4 กลุ่มวิชา
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ทุกกลุ่มวิชา โดยอยู่ในดุลยพินิจของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
- แบบ 2.1
9 หน่วยกิต
- แบบ 2.2
12 หน่วยกิต

รหัสวิชา
040257210
040257211
040257212
040257213
040257214

1. กลุม่ วิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Mathematics and Applied Mathematics)
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Functional Analysis)
พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์
3(3-0-6)
(Probability and Measure Theory)
การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
(Mathematical Modeling and Applications)
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
(Theory of Partial Differential Equations)

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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040257215
040257216
040257217
040257218
040257219
040257220
040257225
040257226

รหัสวิชา
040257235
040257236
040257237
040257238
040257239
040257240

ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แบบสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Mathematical Model)
แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
3(3-0-6)
(Fractional Calculus and Differential Equations)
ทฤษฎีการมีอยู่จริงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Existence Theory for Nonlinear Ordinary Differential Equations)
ระบบพลวัตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Dynamical Systems)
สมการพลวัตบนมาตรเวลา
3(3-0-6)
(Dynamic Equations on Time Scale)
สมการเชิงอินทิกรัล
3(3-0-6)
(Integral Equations)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Applied Mathematics)
2. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
(Computational Mathematics)
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูงและพีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Analysis and Linear Algebra)
วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for Differential Equations)
ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Graph Theory and Network)
ทฤษฎีการคานวณขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Theory of Computation)
การคานวณเชิงวิวัฒน์
3(3-0-6)
(Evolutionary Computation)
ออโตมาตาและภาษารูปนัย
3(3-0-6)
(Automata and Formal Languages)
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040257241
040257242
040257243
040257244
040257245

รหัสวิชา
040257255
040257256
040257257
040257258
040257259
040257260
040257261

ปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะขั้นสูง
(Advanced Artificial Intelligence and Intelligent Agent)
การทาเหมืองข้อมูลขั้นสูง
(Advanced Data Mining)
การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูง
(Advanced Machine Learning)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
(Selected Topic in Advanced Numerical Analysis)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการคานวณเชิงคณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematical Computation)

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

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ
(Engineering Mathematics and Physical Science)
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ทฤษฎีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
(Optimal Control Theory)
การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Optimization)
การควบคุมเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Optimal Control)
ทฤษฎีการควบคุมแบบคงทน
3(3-0-6)
(Robust Control Theory)
กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Continuum Mechanics)
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics)
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Selected Topic in Engineering Mathematics)
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4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ การเงิน และประกันภัย
(Mathematics for Business, Finance and Insurance)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040257276 วิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Engineering)
040257277

แคลคูลัสสโตแคสติก
(Stochastic Calculus)

3(3-0-6)

040257278

การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ระบบสโตแคสติก
(Modeling and Analysis of Stochastic Systems)

3(3-0-6)

040257279

คณิตศาสตร์การเงินเชิงคานวณ
(Computational Mathematics for Finance)

3(3-0-6)

040257280

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
(Time Series Analysis and Forecasting)

3(3-0-6)

040257288

ทฤษฎีเกมส์เชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
(Differential Games Theory and Applications)

3(3-0-6)

040257289

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics for Finance and Economics)

3.2 แผนการศึกษา
แบบ 1.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257115* สัมมนา 1
(Seminar I)
040257121 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
3
รวม 3 หน่วยกิต

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257116* สัมมนา 2
(Seminar II)
040257121 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
040257121

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257121

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
040257121

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257121

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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แบบ 1.2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257113* ระเบียบวิธีวิจัย 1
(Research Methodology I)
040257123 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
รวม 6 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
6

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257114* ระเบียบวิธีวิจัย 2
(Research Methodology II)
040257123 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
รวม 6 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257115* สัมมนา 1
(Seminar I)
040257123 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257116* สัมมนา 2
(Seminar II)
040257123 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
9
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
040257123

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257123

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
040257123

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
12
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257123

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
12
รวม 12 หน่วยกิต

22

มคอ. 2

แบบ 2.1
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257115* สัมมนา 1
(Seminar I)
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
(Applied Analysis)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)
รวม 6 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257116* สัมมนา 2
(Seminar II)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
040257122

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
6
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257122

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
040257122

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257122

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
12
รวม 12 หน่วยกิต

แบบ 2.2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
040257102

ชื่อรายวิชา
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Analysis)
040257103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
040257105 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
(Theory of Ordinary Differential Equations)
040257113* ระเบียบวิธีวิจัย 1
(Research Methodology I)
รวม 9 หน่วยกิต

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

มคอ. 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
040257104

ชื่อรายวิชา
การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
(Applied Analysis)
040257114* ระเบียบวิธีวิจัย 2
(Research Methodology II)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)
รวม 9 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257115* สัมมนา 1
(Seminar I)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)
0402572xx วิชาเลือก
(Elective)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม 6 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
040257116* สัมมนา 2
(Seminar II)
040257124 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
1(0-3-1)
6
รวม 6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตในการสาเร็จการศึกษา ประเมินผลเป็น S/U
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
040257124

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257124

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
9
รวม 9 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

รหัสวิชา
040257124

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
12
รวม 12 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

รหัสวิชา
040257124

ชื่อรายวิชา
วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

จานวนหน่วยกิต
12
รวม 12 หน่วยกิต

26

มคอ. 2

3.3 คาอธิบายรายวิชา
040257102 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ระบบจานวนจริง สัจพจน์ความบริบูรณ์ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ การลู่เข้าเอกรูป ปริภูมิเมตริก ปริภูมิทอพอโลยี
ปริภูมิผลคูณภายใน
Real number system; completeness axiom; sequences and series of real
numbers; limits and continuity; differentiation; Riemann integral; uniform convergence;
metric spaces; topological spaces; inner product spaces.
040257103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนในวิธีเชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น การ
ประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่าด้วยพหุนาม อนุพันธ์และอินทิกรัลเชิงตัวเลข
ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของระบบเชิงเส้น วิธีเชิงตัวเลขสาหรับค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ
ทฤษฎี
การประมาณค่า ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์
Error analysis in numerical methods; solutions of nonlinear equations;
interpolation and polynomial approximation; numerical differentiation and integration;
numerical solutions of linear systems; numerical methods for eigenvalues and
eigenvectors; approximation theory; numerical solutions of differential equations.
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040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ปริ ภู มิ น อร์ ม ปริ ภู มิ บ านาค ปริ ภู มิ ฮิ ล เบิ ร์ ต ปริ ภู มิ คู่ กั น ตั ว ด าเนิ น การเชิ งเส้ นที่มี
ขอบเขตบนปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวดาเนินการเชิงเส้นที่มีขอบเขต ทฤษฎีเมเชอร์
และปริภูมิฟังก์ชันนัล แคลคูลัสเชิงอนุพันธ์และวิธีการแปรผัน
Normed spaces; Banach spaces; Hilbert spaces; dual spaces; bounded
linear operators on Hilbert spaces; spectrum theory of bounded linear operators;
measure theory and functional spaces; differential calculus and variation methods.
040257105 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Theory of Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีบทการมีผลเฉลยอยู่จริงและมีเพียงหนึ่งเดียว ทฤษฎีบททั่วไปของ
สมการ
เชิงอนุ พัน ธ์ ระบบเชิงอนุ พัน ธ์เชิงเส้ นและไม่เชิงเส้น ระบบออโตโนมัส ความเสถียรของผลเฉลย
ฟังก์ชันของลีอาพูนอฟ ทฤษฎีการกวัดแกว่ง ฟังก์ชันของกรีน ปัญหาค่าขอบ
Existence and uniqueness theorems of solutions; general theorems of
differential equations; linear and nonlinear differential systems; autonomous systems;
stability of solutions; Lyapunov's functions; oscillatory theory; Green's functions;
boundary value problems.
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040257113

ระเบียบวิธีวิจัย 1
1(0-3-1)
(Research Methodology I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หัวเรื่องและวิธีวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ การเขียนโครงร่างงานวิจัย วิธีวิจัยในสาขา ที่
เกี่ยวข้อง ทักษะการสื่อสารงานวิจัย การสืบค้นข้อมูล งานวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย การทบทวน
ตรวจทานงาน การนาเสนองานวิจัย
Issues and methods of mathematical research; proposal writing;
research methods in relevant disciplines; research communication skills; research
information retrieval; research dissemination; peer review; research presentation.
040257114

ระเบียบวิธีวิจัย 2
1(0-3-1)
(Research Methodology II)
วิชาบังคับก่อน: 040257113 ระเบียบวิธีวิจัย 1
Prerequisite: 040257113 Research Methodology I
หัวเรื่องและวิธีวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ประยุกต์ การเขียนโครงร่างงานวิจัย วิธีวิจัยด้าน
วิทยาศาสตร์ ป ระยุ กต์ ทักษะการสื่ อสารขั้นสู ง การเผยแพร่งานวิจัย การทบทวนตรวจทานงาน
การนาเสนองานวิจัย
Issues and methods of applied mathematical research; proposal writing;
research methods in applied sciences; advanced communication skills; research
dissemination; peer review; research presentation.
040257115

สัมมนา 1
1(0-3-1)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
นั กศึ กษาต้ องศึ ก ษาค้น คว้ าเรื่ อ งที่เ กี่ยวข้ อ งกับสาขาที่เ รียนจากต ารา บทความ
วิชาการ เอกสารวิชาการ วารสารและเว็บไซต์ การสรุปและนาเสนอเนื้อหาที่น่า สนใจ พร้อมทั้ง
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
Students are required to research topics in relation to their field of study
from textbooks, articles, academic documents, journals and websites. Topics of the
study in which they are interested must be summarized, presented and discussed in
class.
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040257116

สัมมนา 2
1(0-3-1)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน: 040257115 สัมมนา 1
Prerequisite: 040257115 Seminar I
นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้า หัวข้อคัดพิเศษที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทาวิทยานิพนธ์
จากวารสารวิชาการในประเทศและต่างประเทศ การสรุปและนาเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจ พร้อมทั้ง
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
Students are required to research special topics in relation to their
dissertation topic from national and international academic journals. Topic of the
study in which they are interested must be summarized, presented and discussed in
class.

040257121

วิทยานิพนธ์
48
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
การ
แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับที่กาหนดโดยภาควิชาและบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
Students are required to conduct a dissertation under supervision of
advisor(s) appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking
dissertation set by students’ department and Graduate College must be observed
strictly.
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040257122

วิทยานิพนธ์
36
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
การ
แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัตติ ามกฎและข้อบังคับที่กาหนดโดยภาควิชาและบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
Students are required to conduct a dissertation under supervision of
advisor(s) appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking
dissertation set by students’ department and Graduate College must be observed
strictly.
040257123

วิทยานิพนธ์
72
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
การ
แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัตติ ามกฎและข้อบังคับที่กาหนดโดยภาควิชาและบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
Students are required to conduct a dissertation under supervision of
advisor(s) appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking
dissertation set by students’ department and Graduate College must be observed
strictly.
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040257124

วิทยานิพนธ์
48
(Dissertation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับ
การ
แต่งตั้งโดยบัณฑิตวิทยาลัย นักศึกษาต้องปฏิบัตติ ามกฎและข้อบังคับที่กาหนดโดยภาควิชาและบัณฑิต
วิทยาลัยอย่างเคร่งครัด
Students are required to conduct a dissertation under supervision of
advisor(s) appointed by Graduate College. Rules and regulations for undertaking
dissertation set by students’ department and Graduate College must be observed
strictly.
040257210

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Functional Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การแจกแจง ปริภูมิชวาร์ซ ปริภูมิโซโบเลฟ ผลเฉลยอย่างอ่อนของปัญหาค่าขอบ
เซมิกรุปและการประยุกต์ เทคนิคสาหรับแก้ปัญหาการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้น
Distributions; Schwartz spaces; Sobolev spaces; weak solutions of
boundary value problems; semigroups and applications; techniques for problem
solving in nonlinear analysis.
040257211

พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กรุป ทฤษฎีบทซิโล ริง ไอดีล ริงพหุนาม โดเมนการแยกองค์ประกอบได้เพียงหนึ่ง
การขยายฟีลด์ ทฤษฎีบทชอร์ดอง-เฮิลแดร์ การจาแนกฟีลด์ภาคขยาย ทฤษฎีบทกาลัว ริงแบบ เนอ
เทอร์ มอดูล
Groups; Sylow theorems; rings; ideals; polynomial rings; unique
factorization domains; field extension; Jordan-Holder theorem; classification of
extension fields; Galois theory; Noetherian rings; modules.
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040257212

ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์
3(3-0-6)
(Probability and Measure Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
พีชคณิตซิกมา เซตที่หาเมเชอร์ได้ เมเชอร์ เมเชอร์บริบูรณ์ เมเชอร์ปกติ เมเชอร์
ภายนอก เมเชอร์ความน่าจะเป็น เมเชอร์เลอเบก เมเชอร์เลอเบก-สตีลเจส ฟังก์ชันที่หาเมเชอร์ได้
ฟังก์ชันเชิงเดียว ตัวแปรสุ่ม ปริพันธ์เทียบกับเมเชอร์ทั่วไป การลู่เข้าเชิงเมเชอร์ ทฤษฎีบทของ
แรนดอม-นิโคดีม ปริภูมิฟังก์ชัน
Sigma-algebras; measurable sets; measures; complete measures;
regular measures; outer measures; probability measures; Lebesgue measure; LebesgueStieltjes measure; measurable functions; simple functions; random variables;
integration with respect to general measures; convergence in measure; RandomNikodym theorem; function spaces.
040257213

การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
(Mathematical Modeling and Applications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เทคนิ คของการสร้างตัวแบบเชิงกาหนด ตัว แบบเวลาดีส ครีต ตัว แบบทางเวลา
ต่อเนื่อง การวิเคราะห์พฤติกรรมเชิงคุณภาพของระบบ การประยุกต์ทางชีววิทยาประชากร ชีววิทยา
ระดับเซลล์ นิเวศวิทยาและประสาทวิทยา การจาลองด้วยคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์และการปรับตัว
แบบทางให้เหมาะสม
Techniques of deterministic modeling; discrete time models;
continuous time models; analysis of qualitative behavior of systems; applications to
population biology; cell biology; ecology and neuroscience; computer simulations;
analysis and fitting of models.
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040257214

ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
(Theory of Partial Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ตัวดาเนินการศักย์ ตัวดาเนินการการแพร่ และตัวดาเนินการคลื่น การมีอยู่และมี
เพียงหนึ่งเดียวของผลเฉลย ความเสถียร ความปกติ เงื่อนไขขอบของดีริชเลด์ นอยมันน์และโรบิน
วิธีของการแยกตัวแปร ฟังก์ชันของกรีน การแปลงฟูเรียร์
Potential, diffusion and wave operators; existence and uniqueness of
solutions; stability; regularity; Dirichlet, Neumann and Robin boundary conditions;
methods of separation of variables; Green’s functions; Fourier transforms.
040257215

ตัวแบบทางทางคณิตศาสตร์แบบสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Mathematical Model)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ตั ว แปรสุ่ ม และทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น สมการส าหรั บ กระบวนการสโตแคสติ ก
สมการแม่แบบ วิธีเชิงตั ว เลขส าหรับผลเฉลยของสมการแม่แบบ สมการเชิงอนุพันธ์ส โตแคสติ ก
วิธีเชิงตัวเลขสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก การประยุกต์ทางวิศวกรรม การเงิน เคมี ชีววิทยา
และฟิสิกส์
Random variables and probability theory; equations for stochastic
processes; master equations; numerical methods for solution of master equations;
stochastic differential equations; numerical methods for stochastic differential
equations; applications to engineering, finance, chemistry, biology and physics.
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040257216

แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
3(3-0-6)
(Fractional Calculus and Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
อินทิกรัลเศษส่วนและอนุพันธ์เศษส่วน การมีอยู่จริงและมีเพียงหนึ่งเดียวของ ผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน วิธีหาผลเฉลยชัดของสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
วิธีการ
แปลงอินทิกรัลสาหรับการหาผลเฉลยชัด สมการเชิงอนุพันธ์ เศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์ เชิง
ลาดับที่มีอันดับเศษส่วน
Fractional integrals and fractional derivatives; existence and uniqueness
of solutions for fractional differential equations; methods of solving fractional
differential equations for explicit solutions; integral transform method for explicit
solutions; Partial fractional diferential equations; sequential differential equations of
fractional order.
040257217

ทฤษฎีการมีอยู่จริงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Existence Theory for Nonlinear Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีจุดตรึง ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาแบบคาบอันดับหนึ่ง หลักการมีอยู่จริง
สาหรับปัญหาค่าขอบเอกฐาน ปัญหาโพสิโทนและปัญหากึ่งโพสิโทน ปัญหาการสั่นพ้องและการไม่
สั่นพ้อง ทฤษฎีการมีอยู่จริงของสมการเชิงอนุพันธ์บนช่วงที่กระชับและไม่กระชับ สมการเชิงอนุพันธ์
ในปริภูมนิ ามธรรม
Fixed point theory; initial value problems and first-order periodic
problems; existence principles for singular boundary value problems; positone and
semi-positone problems; resonance and nonresonance problems; existence theory for
differential equations on compact and noncompact intervals; differential equations in
abstract spaces.
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040257218

ระบบพลวัตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Dynamical Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญจากมุมมองเชิงเรขาคณิต แผนภาพระนาบเฟสและแนวคิด
ที่เกี่ยวข้อง การมีอยู่จริงและเสถียรภาพของจุดสมดุลและวิถีปิด การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของสมการ
เชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น ทฤษฎีความอลวน ระบบฮามิลโทเนียน การประยุกต์ทางฟิสิกส์ วิศวกรรม
ชีววิทยา นิเวศวิทยา และโครงข่ายเส้นประสาท
Ordinary differential equations from geometric perspective; phaseplane diagrams and related concepts; existence and stability of equilibrium points and
closed orbits; qualitative analysis of nonlinear differential equations; chaos theory;
Hamiltonian systems; applications to physics, engineering, biology, ecology and neural
networks.
040257219

สมการพลวัตบนมาตรเวลา
3(3-0-6)
(Dynamic Equations on Time Scale)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แคลคูลัสบนมาตรเวลา สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง สมการเชิงเส้นอันดับสอง สมการ
ผูกพันในตัว ระบบสมการเชิงเส้นและสมการอันดับสูง อสมการเชิงพลวัต ระบบเชิงพลวัตเชื่อมโยง
แบบเชิงเส้น
Time scales calculus; first-order linear equations; second-order linear
equations; self-adjoint equations; system of linear differential equations and higher
order equation; dynamical inequalities; linear symplectic dynamical systems.
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040257220

สมการเชิงอินทิกรัล
3(3-0-6)
(Integral Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีบ ทและการประยุกต์ของสมการเชิง อินทิกรัล การสร้าสู ตรส าหรับ ปัญหา
สมการเชิงอินทิกรัล การเชื่อมโยงกันระหว่างสมการเชิง อินทิกรัลกับสมการเชิงอนุพันธ์ ทฤษฎีบท
การกระจาย ปั ญหาค่าขอบส าหรับ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ทฤษฎี บ ทเฟรดโฮล์ มและโวลแตร์รา
การกระจายในรูปฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก สมการเชิงอินทิกรัลเอกฐาน ผลเฉลยเชิงวิเคราะห์และ
ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอินทิกรัล การประยุกต์เวฟเล็ตเพื่อแก้สมการเชิง อินทิกรัลและ การ
วิเคราะห์เวฟเล็ต.
Theory and applications of integral equations; formulation of integral
equation problems; relations between integral equations and differential equations;
scattering theorem; boundary value problems for partial differential equations;
Fredholm and Volterra theorem; expansions in orthogonal functions; singular integral
equations; analytic solutions and numerical solutions of integral equations; wavelet
applications for solving integral equations and wavelet analysis.
040257225

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)

นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์
ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์
ที่
ปรึกษา
Students are required to research textbooks, articles in academic
documents and journals, and website on mathematics to select a topic of their interest
in order to study in depth under advior(s)’ s supervision.
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040257226

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)

นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์
ทางด้ านคณิต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เพื่อเลื อกหั ว ข้ อที่ส นใจแล้ ว ศึ ก ษาเชิง ลึ กโดยได้รับ ค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to research textbooks, articles in academic
documents and journals, and website on applied mathematics to select a topic of
their interest in order to study in depth under advior(s)’ s supervision.
040257235

การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูงและพีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Analysis and Linear Algebra)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ค่าคลาดเคลื่อน นอร์มและคอนดิชันนัมเบอร์ การแยกแบบแอล-ยูและคิวอาร์
การถดถอยเชิงเส้น วิธีจาโคบี วิธีเกาส์ไซเดล และวิธีเอสโออาร์ การแยกค่าเอกฐานและเชอร์
การ
ประมาณค่าฟังก์ชัน อนุกรมเทย์เลอร์ การกระจายเชิงตั้งฉากปรกติ การประมาณแบบเชบีเชฟ การ
ประมาณแบบพาเด ทฤษฎีสเติร์ม-ลิอูลวิลล์ การหาอนุพันธ์และการอินทิเกรตเชิงตัวเลข
ผล
เฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้น ซอฟต์แวร์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับการคานวณเชิงตัวเลข
Errors, norms and condition numbers; LU and QR- factorizations; linear
regression; Jacobi, Gauss- Seidel and SOR methods; Schur and singular value
decompositions; Function approximation: Taylor series, orthonormal expansions,
Chebyshev approximation, Padé approximation; Sturm- Liouville theory; numerical
differentiation and integration; numerical solution of initial value problems;
mathematical softwares for numerical computations.
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040257236

วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาค่าเริ่มต้นส าหรับระบบสมการเชิงอนุพันนธ์ ส ามัญ
แบบนอนสติฟ แบบสติฟ และแบบมีดีเลย์ เสถียรภาพของวิธีผลต่างจากัดและวิธีเทย์เลอร์
วิธี
เชิงตัวเลขสาหรับปัญหาค่าขอบ: วิธีการยิงเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น วิธีผลต่างจากัด ปัญหาค่าเฉพาะ
และการตั้ ง ฉากของฟั ง ก์ ชั น พิ เ ศษ การประยุ ก ต์ ใ นอนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ แ ละอนุ ก รมฟู เ รี ย ร์ - เบสเซล
หลักการแปรผันเรย์เลย์-ริทซ์ วิธีคอลโลเคชัน ผลเฉลยแบบเข้มและอ่อน สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและ
การจ าแนกประเภท ผลเฉลยโดยวิ ธี ก ารแยกตั ว แปรในพิ กั ด ฉากและพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว ทรงกระบอก
วิธีผ ลต่างจ ากัด และเสถีย รภาพ วิธี แครงค์ -นิโ คลสั น วิธีส มาชิกจากัด ซอฟแวร์เชิง คณิต ศาสตร์
สาหรับแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์
Numerical methods for solving initial value problems for systems of
nonstiff, stiff and delay ordinary differential equations; stability of finite difference and
Taylor methods; numerical methods for boundary value problems; Linear and
nonlinear shooting methods; finite difference methods; eigenvalue problems and
orthogonality for special functions; applications to Fourier and Fourier- Bessel series;
Rayleigh- Ritz variational principle, collocation method, strong and weak solutions,
partial differential equations and their classifications, solutions by separation of
variables in Cartesian and cylindrical polar coordinates, finite difference methods and
stability; Crank-Nicolson method; finite element methods; mathematical softwares for
solving differential equations.
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040257237

ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Graph Theory and Network)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กราฟและกราฟระบุทิศทาง การจับคู่ การลดส่วนประกอบกราฟ กราฟพารามิเตอร์
การเป็ น ระนาบ ปั ญหาค่าเหมาะสมที่สุ ด ในทฤษฎี ก ราฟ เครือข่ายความเชื่ อมโยงและเชื่ อ ถื อ ได้
การไหลของเครือข่ายและการประยุกต์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่ายการบิน
Graphs and digraphs; matching; graph decompositions;
graph
parameters; planarity; optimization problems in graph theory; connectivity and reliable
networks; network flows and applications to computer networks; airline networks.
040257238 ทฤษฎีการคานวณขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Theory of Computation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ออโตมาตาจากัดและภาษาปกติ ภาษาที่ไม่พึ่งบริบท เครื่องจักรทัวริ่ง
ฟังก์ชัน
เวียนเกิดย่อย วิทยานิพนธ์ของเชิร์ธ การตัดสินไม่ได้ การลดรูปได้และความสมบูรณ์ ความซับซ้อนเชิง
เวลาและความสมบูรณ์แบบเอ็นพี
Finite automata and regular languages; context-free languages; turing
machines; partial recursive functions; Church's thesis; undecidability; reducibility and
completeness; time complexity and NP-completeness.
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040257239 การคานวณเชิงวิวัฒน์
3(3-0-6)
(Evolutionary Computation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมทวิภาค โครโมโซมและพันธุกรรม การไขว้เปลี่ยน
การ
กลายพันธุ์ การคัดเลือก กลยุทธ์เชิงวิวัฒน์ ปัญหาคอมบินาทอเรียลและเอ็นพีสมบูรณ์
ปัญหา
การเดินทางของเซลแมน
Binary genetic algorithms, chromosomes and genes; crossover; mutation;
selection; evolutionary strategies, combinatorial and NP-complete problems,
the
traveling salesman problem.
040257240 ออโตมาตาและภาษารูปนัย
3(3-0-6)
(Automata and Formal Languages)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ออโตมาตาจากัดเชิงกาหนด นิพจน์ปกติ ภาษาปกติและออโตมาตาจากัด ออโตมาตา
จากัดเชิงไม่กาหนด ออโตมาตาจากัดเชิงไม่กาหนดแบบดาและนิพจน์ปกติ ทฤษฎีบทของคลีน ภาษา
ไม่ปกติ บทตั้งปั้มปิ้ง ออโตมาตากดลง ภาษาที่ไม่พึ่งบริบท
Deterministic finite automata (DFA); regular expressions; regular languages
and finite automata; nondeterministric finite automata (NFA);  -NFA and regular
expressions; Kleene’s theorem; nonregular languages; pumping lemma; push-down
automata (PDA); context-free languages.
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040257241

ปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Artificial Intelligence and Intelligent Agent)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารค้ น หา ปั ญ หาความพึ ง พอใจแบ บมี ข้ อ จ ากั ด ทฤษฎี เ กม
กาหนดการเชิงตรรกะ ตัวแทนองค์ความรู้ การให้เหตุผลแบบมีเป้าหมายและแบบขับเคลื่ อนด้ว ย
ข้อมูล กาหนดการที่ขึ้นกับกฎเชิงปฏิบัติ หลักของปัญญาประดิษฐ์ ทัศนวิจักษ์ การเรียนรู้ วิศวกรรม
องค์ ค วามรู้ โปรแกรมตั ว แทนแบบอิ ส ระ การประยุ ก ต์ ข องปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ แ ละก าหนดการ
ปัญญาประดิษฐ์
Search algorithm; constraint satisfaction problem; game theory; logic
programming; knowledge representation; goal and data-driven reasoning; practical
rule-based programming; principles of artificial intelligent (AI); vision, learning;
knowledge engineering; autonomous agent; applications of AI and AI programming.
040257242

การทาเหมืองข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Data Mining)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดการทาเหมืองข้อมูล การทาเหมืองข้อมูลและสถิติ การทาเหมืองข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การทาเหมืองข้อมูลและการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล การสารวจและการเตรียม
ข้ อ มู ล การใช้ ข้ อ มู ล เชิ ง พาณิ ช ย์ วิ ธี ก ารท าเหมื อ งข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย การวิ เ คราะห์ ก ลุ่ ม
วิธีการจาแนกประเภทและการคาดเดา การประยุกต์ของการทาเหมืองข้อมูล
Data mining concepts; data mining and statistics; data mining and
information technology; data mining and protection of personal data; data exploration
and preparation by using commercial data; data mining method; factor analysis; cluster
analysis; classification and prediction methods, applications of data mining.
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040257243

การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Machine Learning)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การรู้จาแบบรูปเชิงสถิติ การเรียนรู้แบบมีการกากับดูแล การเรียนรู้แบบไม่มี การ
กากับดูแล ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้เชิงบังคับและการควบคุมแบบปรับเปลี่ยนได้
การ
ประยุกต์การเรียนรู้ของเครื่องจักร การควบคุมหุ่นยนต์ การทาเหมืองข้อมูล การนาทาง
ออโต
โนมัส ชีวสารสนเทศ การรู้จาคาพูด การประมวลผลตัวอักษรและข้อมูลเว็บ
Statistical pattern recognition; supervised learning; unsupervised
learning; learning theory; reinforcement learning and adaptive control; applications of
machine learning; robotic control; data mining; autonomous navigation; bioinformatics;
speech recognition; text and web data processing.
040257244 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
(Selected Topic in Advanced Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)

นั กศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตารา บทความวิช าการ เอกสารวิช าการ และเว็ บ ไซต์
ทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับคาแนะนา
จากอาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to research textbooks, articles in academic
documents and journals, and website on advanced numerical analysis to select a topic
of their interest in order to study in depth under advior(s)’ s supervision.
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040257245 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการคานวณเชิงคณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematical Computation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)

นั กศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตารา บทความวิช าการ เอกสารวิช าการ และเว็ บ ไซต์
ทางด้านการคานวณเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับคาแนะนาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to research textbooks, articles in academic
documents and journals, and website on advanced numerical analysis to select a topic
of their interest in order to study in depth under advior(s)’ s supervision.
040257255

ทฤษฎีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
(Optimal Control Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การควบคุมแบบเหมาะสมที่สุดสาหรับระบบเวลาต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง หลักการ
ค่าสูงสุดปงตริยากิน ทฤษฎีแฮมมิลตัน-จาโคบี ทฤษฎีของการประมาณสถานะปกติแบบเหมาะที่สุด
และตัวกรองของแคลแมน ตัวกรองของแคลแมนแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง วิธีการคานวณสาหรับระบบ
ควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด การกรองแบบเหมาะสมที่สุด ระบบควบคุมที่มีหลายตัวแปร ความไวและ
ความคงทนของระบบ
Optimal control of continuous-time and discrete-time systems;
Pontryagin maximum principles; Hamilton-Jacobi theory; theory of optimal regular
state estimation and Kalman filter; discrete-time Kalman filter; computational methods
for optimal control systems; optimal filtering; multivariable control systems; system
sensitivity and robustness.
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040257256 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Optimization)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
เงื่อนไขค่าเหมาะสมที่สุด เงื่อนไขบังคับแบบสมการและอสมการ ภาวะคู่กันเฟนเคล
ภาวะคู่กันลากรานจ์ การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่ราบเรียบ ทฤษฎีบทคารัชคุนทัคเกอร์
จุด
ตรึงเบราเวอร์ อสมการแปรผัน
Optimality conditions; equality and inequality contraints; Fenchel duality;
Lagrange duality; nonsmooth optimization; Karush-Kuhn-Tucker theorem; Brouwer’s
fixed point; variational inequality.
040257257

การควบคุมเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Optimal Control)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ตัว แทนปริ ภูมิสถานะ จุดสมดุล พฤติกรรมสามัญของระบบที่ไม่เชิงเส้น เทคนิค
ระนาบเฟสและการวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไม่เชิงเส้นด้วยเพสพอร์เทรต วิธีการเชิงเส้น
ลี
อาพูนอฟ วิธีตรงของลีอาพูนอฟ การวิเคราะห์เสถียรภาพเชิงเส้นกากับวงกว้าง ทฤษฎีบทของ เลอ
แชล ทฤษฎีบทความไม่เสถียรภาพ วงลิมิต ฟังก์ชันพรรณา ขั้นตอนวิธีทาให้เป็นเชิงเส้นแบบอินพุต เอาท์พุตป้อนกลับ พลวัตภายใน พลวัตศูนย์ ระบบไม่เชิงเส้นที่มีเฟสน้อยสุด
State space representation; equilibrium points; common behaviors of
nonlinear systems; phase plane techniques and stability analysis of nonlinear systems
using phase portraits; Lyapunov linearization method; Lyapunov direct method; global
asymptotic stability analysis; Lasalle's theorem; instability theorems; limit cycles;
describing functions; input-output feedback linearization algorithm; internal dynamics;
zero dynamics; minimum phase nonlinear systems.
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040257258

ทฤษฎีการควบคุมแบบคงทน
3(3-0-6)
(Robust Control Theory)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความไม่แน่นอนและความคงทนของตัวแบบ ฟังก์ชันความไว ปัญหาปรับแต่งทั่วไป
ทฤษฎี บ ทสมอลเกนและเอชอิ น ฟิ นิ ตี้ ความไม่ แ น่ น อนของระบบ ชนิ ด ของความไม่ แ น่ น อน
ความไม่แน่ น อนแบบพาราเมทริ ก ความไม่แน่นอนแบบไม่เป็นโครงสร้าง เสถียรภาพแบบคงทน
สมรรถนะแบบคงทน การแยกระบบ การจับคู่ตัวแบบ ผลเฉลยของการจับคู่ตัวแบบ การออกแบบ
เสถียรภาพแบบคงทน ความไวแบบผสม ผลเฉลยของเอชทู ค่าเอกฐานแบบโครงสร้าง
การ
วิเคราะห์มิว การสังเคราะห์มิว
Uncertainty and robustness of models; sensitivity function; general
regulator problem; small-gain theorem and H  ; system uncertainty; types of
uncertainty; parametric uncertainty; unstructured uncertainty; robust stability; robust
performance; system factorization; model matching; solution to model matching;
design for robust stability; mixed sensitivity; H 2 solution; structured singular values;
 –analysis;  –synthesis.
040257259

กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Continuum Mechanics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การวิเคราะห์เทนเซอร์ ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้ง สถานะของความเค้น จลศาสตร์ของ
การแปลงรูป หลักการทั่วไปของกลศาสตร์และกลศาสตร์ความร้อน สมการคอนสติติวทีฟของ ความ
ยืดหยุ่นที่เกิดจากการแปลงรูปของระบบที่มีขนาดใหญ่ ความไม่ยืดหยุ่น
Tensor analysis; curvilinear coordinate systems; state of stress;
kinematics of deformation; general principles of mechanics and thermomechanics;
constitutive equations of large-deformation elasticity; inelasticity.
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040257260

พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
พลศาสตร์ของไหล สมการควบคุม หลักการของการหาผลเฉลยของสมการควบคุม
การวิยุตในปริภูมิ การวิยุตในเวลา การสร้างตัวแบบความปั่นป่วน การวิเคราะห์เงื่อนไขขอบ เทคนิค
การเร่ง หลักการของการสร้างกริด รหัสต้นฉบับ
Fluid dynamics; governing equations; principles of solution of governing
equations; spatial discretization; temporal discretization; turbulence modeling; analysis
of boundary conditions; acceleration techniques; principles of grid generation; source
codes.
040257261

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม
(Selected Topic in Engineering Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)

นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์
ทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึ กโดยได้รับคาแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to research textbooks, articles in academic
documents and journals, and website on mathematics for engineering to select a topic
of their interest in order to study in depth under advior(s)’ s supervision.
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040257276

วิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Engineering)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ทฤษฎีหลักทรัพย์การลงทุน วิธีและประเด็นการจัดการหลักทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหว
ตัวแบบแบบไม่ต่อเนื่องสาหรับการประเมินราคาสินทรัพย์ การกาหนดราคาตราสารอนุพันธ์ด้วยวิธี
ของมาร์ติงเกล การประเมินราคาสินทรัพย์แบบเวลาต่อเนื่อง ตัวแบบอัตราดอกเบี้ย การกาหนดราคา
ตราสารอนุพันธ์สาหรับอัตราดอกเบี้ยแบบสโตแคสติก
Portfolio theory; methods and issues of active portfolio management;
discrete models of asset pricing; martingale approach to derivative pricing; continuous
time asset pricing; interest rate models; derivative pricing for stochastic interest rates.
040257277

แคลคูลัสสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Calculus)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการสโตแคสติ ก มาร์ ติ ง เกลและการหยุ ด เวลา อิ น ทิ ก รั ล สโตแคสติ ก
กระบวนการกึ่งสโตแคสติกทั่วไป สูตรของอิโตและตัวแบบการเงิน การจาแนกลักษณะแบบเลวีของ
การเคลื่ อ นที่ แ บบบราวเนี ย น การเปลี่ ย นเวลาของการเคลื่ อ นที่ แ บบบราวเนีย น ทฤษฎี บ ทของ
เกรซานอฟ สมการเชิงอนุพันธ์สโตแคสติก การกรองสโตแคสติก อสมการของกรอนวาลล์
ตัว
กรองแคลแมน แคลคูลัสสโตแคสติกแบบไม่ต่อเนื่อง
Stochastic processes; martingales and stopping times; stochastic
integral; general semi-martingale processes; Itô’s formula and financial models; Lévy
characterization of Brownian motion; time change of Brownian motion; Girsanov's
theorem; stochastic differential equations; stochastic filtering; Gronwall's inequality;
Kalman filter; discontinuous stochastic calculus.
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040257278

การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ระบบสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Modeling and Analysis of Stochastic Systems)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
กระบวนการสโตแคสติ ก แบบเวลาต่ อ เนื่ อ งและแบบเวลาไม่ ต่ อ เนื่ อ ง ตั ว แบบ
มาร์คอฟแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง กระบวนการปัวซง ตัวแบบมาร์คอฟของระบบเวลาต่อเนื่อง ตัวแบบ
มาร์คอฟทั่วไป ตัวแบบแถวคอย การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน การประยุกต์ของตัวแบบสโตแคสติก
Discrete-time and continuous-time stochastic processes; discrete-time
Markov models; Poisson processes; continuous-time Markov models; generalized
Markov models; queuing models; Brownian motion; applications of stochastic models.
040257279

คณิตศาสตร์การเงินเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Mathematics for Finance)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
วิธีการคานวณสาหรับแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน วิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบบพาราโบลิก การลู่เข้าและเสถียรภาพ
ผล
เฉลยเชิงตัวเลขของสมการแบล็คโชลส์ เงื่อนไขขอบของออปชันแบบอเมริกัน วิธีแนวเดิน
แบบ
ทวินามและแบบสุ่ม
Computational methods for solving mathematical problems in
finance; basic numerical methods; numerical solution of parabolic partial differential
equations; convergence and stability; numerical solutions of the Black-Scholes
equation; boundary condition of American options; binomial and random walk
methods.
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040257280

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Time Series Analysis and Forecasting)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ภาวะหยุดนิ่ง ออโตโคแวเรียนต์ สเปกตรัม ตัวแทนเชิงสเปกตรัม การทานายและ
นวัตกรรม เงื่อนไขภาวะหยุดนิ่งและการมีตัวผกผัน การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอาร์มา
และการสรุปผล ตัวแบบอาริมาและวิธีการบอกซ์-เจนกินส์ การทานายแบบเวียนเกิด ตัวแบบปริภูมิ
สถานะ ตัวกรองแคลแมน ตัวแบบอาร์มาแบบหลายตัวแปร
Stationarity; auto-covariance; spectrum; spectral representation;
prediction and innovation; stationarity and invertibility conditions; estimation of ARMA
model parameters and inferences; ARIMA models and Box-Jenkins method; recursive
prediction; state-space models; Kalman filter; multivariate ARMA models.
040257288

ทฤษฎีเกมส์เชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
3(3-0-6)
(Differential Games Theory and Applications)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดเกี่ยวกับเกมส์เชิงสถิตและเชิงพลวัต วิธีเชิงทฤษฎีการควบคุม
สมการ
แฮมิลตัน-ยาโคบี-เบลล์แมน สมดุลของแนช เกมส์เชิงอนุพันธ์และเชิงอนุพันธ์แบบสโตแคสติก กลยุทธ์
แบบมาร์โคเวียนและแบบไม่ใช่มาร์โคเวียน จุดสมดุลของเคอนอทและสแตกเคลเบิร์ก จุดสมดุลแบบ
วงเปิดและแบบผลป้อนกลับ
Concepts of static and dynamics games; control theoretical methods;
Hamilton-Jacobi-Bellman equation; Nash equilibrium; differential and stochastic
differential games; Markovian and Non-Markovian strategies; Cournot and Stackelberg
equilibria; open-loop and feedback equilibria.
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040257289

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์
(Selected Topic in Mathematics for Finance and Economics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None

3(3-0-6)

นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าตารา บทความวิชาการ เอกสารวิชาการ และเว็บไซต์
ทางด้านคณิตศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์ เพื่อเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วศึกษาเชิงลึกโดยได้รับ
คาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
Students are required to research textbooks, articles in academic
documents and journals, and website on mathematics for finance and economics to
select a topic of their interest in order to study in depth under advior(s)’ s supervision.
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3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล
นายเสนอ
คุณประเสริฐ

2

นายมโหสถ
ปั่นโภชา

3

นายสุพจน์
นิตย์สวุ ัฒน์

4

นายพงศ์พล
จันทรี

5

นายโดม
โล่ห์เพ็ชร์

6

นางสุรัตนา
สังข์หนุน
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1

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
Ph.D. (Mathematics)
M.Sc. (Applied Mathematics)
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์),
วท.บ. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์:เกียรตินิยม)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Montana State University, USA
Montana State University, USA
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน
City University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of New South Wales, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
Montepellier II University, France
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Heriot-Watt University, UK
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ. ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2546
2541
2526
2522
2543
2532
2523
2542
2530
2524
2552
2535
2531
2554
2545
2539
2549
2541
2538

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2560
2561
3
3

อาจารย์

3

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

3

รองศาสตราจารย์

3

3

อาจารย์

3

3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3

3

มคอ. 2

มคอ. 2

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับ
ที่
7

8
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9

10

11

12

ชื่อ-นามสกุล
นายเอกชัย
คุณวุฒิปรีชาชาญ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

Ph.D. (Mathematical Sciences)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นางสาววลัยลักษณ์
Ph.D. (Applied Mathematics)
ชวนัสพร
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นายชุติพนธ์
Ph.D. (Applied Mathematics)
ภักดีบุญ
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายเสกสรร
Ph.D. (Applied Mathematics)
สิริทรัพย์ทวี
M.S. (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายอภิชาต ศุรธณี
Dr.rer.nat.(Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นายชานนท์ พรมสกล ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
Brunel University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
University of St Andrews, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
University of Sheffield, UK
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
University of Colorado at Boulder, USA
University of Colorado at Boulder, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Ruprecht-Karls-Universität of Heidelberg, Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปี พ.ศ. ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2552
2542
2538
2553
2543
2540
2553
2545
2540
2557
2551
2545
2543
2555
2547
2544
2556
2550
2547

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2560
2561
3
3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

รองศาสตราจารย์

3

3

อาจารย์

3

3

อาจารย์

3

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

มคอ. 2

มคอ. 2

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับ
ที่
13

14

15
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16

17

18

ชื่อ-นามสกุล

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

นายเจษฎา ธารีบุญ วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายศุภวัชร์
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
อัศวสัมฤทธิ์
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นางณิชาภัทร
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
พัฒนระพีเลิศ วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นายอนุชิต
วศ.ด.(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
จิตพัฒนกุล
วท.ม.(วิทยาการคณนา)
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
นายภาณุมาศ
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
แสวงทอง
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นางสาวกนกวรรณ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
สิทธืเถกิงเกียรติ วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ. ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2550
2547
2541
2552
2548
2546
2552
2546
2544
2555
2547
2543
2553
2546
2544
2556
2546

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
รองศาสตราจารย์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2560
2561
3
3

รองศาสตราจารย์

3

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3

3

มคอ. 2

มคอ. 2

3.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ต่อ)
ลาดับ
ที่

ชื่อ-นามสกุล

55

19

นายธนวัฒน์
วิเชียรไพศาล

20

Mr.Elvin James
Moore

21

Mr.Andrew Peter
Snodin

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Ph.D. (Theoretical Physics)
M.Sc. (Physics)
B.Sc. (Physics)
Ph.D. (Applied Mathematics)
MMath (Mathematics)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Harvard University, USA
University of Western Australia, Australia
University of Western Australia, Australia
Newcastle University, UK
Newcastle University, UK

ปี พ.ศ. ที่
สาเร็จ
การศึกษา
2557
2550
2548
2509
2501
2500
2551
2544

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
อาจารย์

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ปีการศึกษา
2560
2561
3
3

อาจารย์

3

3

อาจารย์

3

3

มคอ. 2

มคอ. 2

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
4.2 ช่วงเวลา
ไม่มี
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์หรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
วัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือ สร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
และคณิตศาสตร์เชิง คอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์ ต่อการศึกษาในประเทศและภาคอุตสาหกรรม
โดยงานวิจัยประกอบด้วยงานวิจัยพื้นฐานเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนาไปต่อยอดได้ และ
งานวิจัยเชิงประยุกต์ เพื่อตอบสนองการประยุกต์ใช้ได้จริงกับภาคอุตสาหกรรม และการต่อยอด
การศึกษาของประเทศให้สูงขึ้น
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ในการทาวิทยานิพนธ์นักศึกษาต้องมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 3 ครั้ง
โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์
จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่งพิมพ์วิชาการระดับนานาชาติ ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง (Peer review) ก่อนการตีพิมพ์และอยู่ในฐานข้อมูล ISI/SCOPUS อย่างน้อย 1 เรื่อง
และอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นอย่างน้อย 1 เรื่อง
5.3 ช่วงเวลา
แบบ 1.1 ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 3
แบบ 1.2 ปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4
แบบ 2.1 ปีที่ 2 ถึง ปีที่ 3
แบบ 2.2 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ถึง ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.4.1 แบบ 1.1 และแบบ 2.1 จานวน 48 หน่วยกิต
5.4.2 แบบ 1.2 และแบบ 2.2 จานวน 72 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
นั ก ศึ ก ษาแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้ อ งสอบผ่ า นการวั ด คุ ณ สมบั ติ (Qualifying
Examination) และเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมแต่งตั้ง อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการเสนอหัวข้อ ทาวิจัย สอบก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ ทาการวิจัยจนเสร็จสิ้น เขียนวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับ
สมบูรณ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
นักศึกษาแบบ 2.1 และแบบ 2.2 เลือกเรียนวิชาที่เหมาะสมกับการทาวิทยานิพนธ์ และสอบ
ผ่านการวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์พร้อมแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อดาเนินการ
เสนอหั ว ข้ อ ท าวิ จั ย สอบก้ า วหน้ า วิ ท ยานิ พ นธ์ ท าการวิ จั ย จนเสร็ จ สิ้ น เขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์
สอบวิทยานิพนธ์ และส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประมวลผลจากเนื้องานที่ศึกษาโดยการสอบวิชาวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) ด้านภาวะการเป็นผู้นาและ - กาหนดให้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม
ผู้ตามเพื่อทางานเป็นทีมได้
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความเป็ น ผู้ น ากลุ่ ม และผู้ ต าม เพื่ อ ฝึ ก ฝน
การทางานร่วมกันเป็นทีม
(2) ด้านคุณธรรม จริยธรรมและ - มีการสอดแทรกความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
ทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ
ในการทาวิจัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ในรายวิชาที่เรียน
ในการทาวิจัย
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คุณลักษณะพิเศษ
(3) ด้านวินัย และความ
รับผิดชอบ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- ส่งเสริมให้นักศึกษาตรงต่อเวลาที่กาหนดในการส่งงาน
- ส่งเสริมให้นักศึกษามีวินัยและความรับผิดชอบในการทาวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

(4) มีความสามารถในการใช้
ภาษาต่างประเทศ

- มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศมาบรรยาย/อบรม
ให้นักศึกษา
- เพื่อให้นักศึกษาได้สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศหรือกับนักศึกษาต่างประเทศ

2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การเรี ย นรู้ ของนั กศึกษานอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิชาการ นักศึกษาควรได้รับ
การเรียนรู้ถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้การดาเนินชีวิตในสังคมในปัจจุบันเป็นไปอย่าง
ราบรื่นและมีความสุข ดังนั้นจึงควรปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
(1) สามารถดาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(3) มีภ าวะความเป็ นผู้ นาและผู้ ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้ ง ได้
เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กร
และสังคม
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ต่อบุคคลและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(2) ปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงความซื่อสัตย์ โดยไม่กระทาการทุจริตในการสอบหรือ
คัดลอกการบ้านหรืองานของผู้อื่น
(3) ปลูกฝังภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม โดยการมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อให้สามารถ
ทางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขความขัดแย้ง เคารพสิทธิและรั บฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น
(4) ปลูกฝังให้นักศึกษาเคารพ กฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาแต่งกายให้
ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
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2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินผลจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงตามกาหนดเวลา
(2) ประเมินผลจากการไม่กระทาการคัดลอกงาน การทุจริตในการสอบ
(3) ประเมินผลจากผลงานและการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
(4) ประเมินผลจากพฤติกรรมในห้องเรียน
(5) ประเมินผลจากการแต่งกายของนักศึกษาตามกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นั กศึกษาต้องมี ความรู้เ กี่ยวกั บสาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ป ระยุก ต์เป็น อย่ างดี สามารถ
นาไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดยมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหาต่างๆ ได้ในเชิงคณิตศาสตร์ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาเพื่อ
ทาวิจัยและสามารถพัฒนาวิธีการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
ในระดับนานาชาติ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ระหว่างนักศึกษากับ
นักศึกษาและระหว่างนักศึกษากับผู้สอน
(2) ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในรายวิชาต่างๆ โดยมีการอ้างอิงจากงานวิจัย และ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
(3) ใช้เทคนิคการเรี ยนการสอนแบบผสมผสานตามสถานการณ์และความจาเป็ นใน
แต่ละรายวิชา
(4) มอบหมายงานให้มีการค้นคว้านอกบทเรียน
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการสอบ
(2) ประเมินผลงานจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลงานที่ได้ค้นคว้านอกบทเรียนซึ่งอยู่ในระดับนานาชาติ
(4) ประเมินจากผลงานที่นาไปประยุกต์ใช้และการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะในการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบเพื่อวิจัยและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาทางคณิตศาสตร์
(3) มีทักษะในการใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
(4) สามารถสื บ ค้ น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาทาง
คณิตศาสตร์
(5) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) การสอนที่มุ่งเน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สอนให้นักศึกษาทีส่ ามารถวิเคราะห์ และสรุปประเด็นได้
(3) มอบหมายงานทีส่ ่งเสริมให้นักศึกษามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
(4) มอบหมายงานที่สามารถนาความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม
(5) ยกตัวอย่างกรณีศึกษา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากข้อสอบลักษณะที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแก้ไขปัญหา
(2) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินผลจากการนาเสนองาน และการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานที่นาเสนอ
(4) ประเมินผลจากงานที่แสดงให้เห็นถึงการนาไปประยุกต์ใช้
(5) ประเมินผลจากการนาเสนองานที่แสดงถึงการบูรณาการ
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จด้วยความรับผิดชอบ
(2) มีทักษะในการทางานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
(3) สามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
(4) สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น โดยประยุกต์ใช้ ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับบุคคลที่ทางานร่วมกัน
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีกาหนดเวลาการส่งงาน
(2) มอบหมายงานกลุ่ม
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(3) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
(4) ปลูกฝังให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
(5) สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเกิดทักษะในการโน้มน้าวบุคคลให้สามารถทางานร่วมกัน
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินผลจากการส่งงานที่ตรงตามกาหนด
(2) ประเมินผลจากงานและการนาเสนองาน
(3) ประเมินผลจากการมีส่วนร่วม
(4) ประเมินผลจากความสามารถในการปรับตั วให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร
(5) ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ย นรู้ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เ ครื่ อ งมื อ คอมพิว เตอร์แ ละอุป กรณ์ ต่า งๆ ในการทางานด้ า น
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
(2) มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้สารสนเทศ
ซอฟต์แวร์ หรือสถิติประยุกต์
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูล โดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการพูดและ
การเขียนเพื่อนาเสนองาน
(4) สามารถน าเสนอข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งเหมาะสมและสามารถเลื อ กใช้ ส ารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารในการพัฒนางานทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สอนการคานวณและการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(2) สอนการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) แนะนาวิธีการนาเสนอข้อมูลและมอบหมายงานค้นคว้า
(4) สอนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการทางาน
(5) มอบหมายงานและนาเสนองาน
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากงานหรือการสอบ
(2) ประเมินผลจากความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(3) ประเมินผลจากงานค้นคว้า
(4) ประเมินผลจากงานที่ได้รับมอบหมาย
(5) ประเมินผลจากรายงานและการนาเสนองาน
3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELO) ของหลักสูตรและ
ความรับผิดชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific outcome: S) และผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (Generic outcome: G) ซึ่งแสดงรายละเอียดได้ดังนี้
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 (G) สามารถดาเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
ELO 2 (G) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ELO 3 (G) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมและแก้ไขข้อขัดแย้งได้
เคารพสิทธิ รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
ELO 4 (S) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร์ประยุกต์ต่อบุคคลและสังคม
ELO 5 (S) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(2) ด้านความรู้
ELO 6 (S) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
ELO 7 (S) สามารถวิเคราะห์ เข้าใจและอธิบายปัญหาต่างๆ ได้ในเชิงคณิตศาสตร์ รวมทัง้
ประยุกต์ความรู้ ทักษะและหลักการหรือทฤษฎีที่เหมาะสมกับการแก้ไ ขปัญหา
เพื่อทาวิจัยและสามารถพัฒนาวิธีการหรือทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ในเชิงลึกอย่าง
ต่อเนื่อง
ELO 8 (G) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ในระดับนานาชาติ
ELO 9 (S) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
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(3) ด้านทักษะทางปัญญา
ELO 10 (G) มีทักษะในการใช้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบเพื่อวิจัยและ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ELO 11 (G) สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาทางคณิ ต ศาสตร์
ELO 12 (G) มีทักษะในการใช้ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ELO 13 (G) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์
ELO 14 (G) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องและนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 15 (G) สามารถทางานที่ได้รับมอบหมายได้สาเร็จด้วยความรับผิดชอบ
ELO 16 (G) มีทักษะในการทางานกลุ่มและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
ELO 17 (G) สามารถยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อื่น
ELO 18 (G) สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น โดยประยุกต์ใช้ทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับบุคคลที่ทางานร่วมกัน
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 19 (S) มีทักษะในการใช้เครื่องมือ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทางานด้าน
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
ELO 20 (S) มีทักษะในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยใช้
สารสนเทศซอฟต์แวร์ หรือสถิติประยุกต์
ELO 21 (G) มีทกั ษะในการสื่อสารข้อมูลโดยใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการพูดและ
การเขียนเพื่อนาเสนองาน
ELO 22 (G) สามารถนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและสามารถเลือกใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารในการพัฒนางานทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ได้อย่าง
เหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ELO

ELO

ELO

ELO

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
19

20

21

22
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040257102 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
040257103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
040257105 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
040257113 ระเบียบวิธีวิจัย 1
040257114 ระเบียบวิธีวิจัย 2
040257115 สัมมนา 1
มคอ. 2

040257116 สัมมนา 2

มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ELO

ELO

ELO

ELO

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
19

20

21

22

040257121 วิทยานิพนธ์
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040257122 วิทยานิพนธ์
040257123 วิทยานิพนธ์
040257124 วิทยานิพนธ์
040257210 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์
040257211 พีชคณิตนามธรรม
040257212 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์
040257213 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์
มคอ. 2

040257214 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ELO

ELO

ELO

ELO

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
19

20

21

22

040257215 ตัวแบบทางทางคณิตศาสตร์สโตแคสติก
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040257216 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
040257217 ทฤษฎีการมีอยู่จริงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญไม่เชิงเส้น
040257218 ระบบพลวัตขั้นสูง
040257219 สมการพลวัตบนมาตรเวลา
040257220 สมการเชิงอินทิกรัล
040257225 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
040257226 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
มคอ. 2

มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ELO

ELO

ELO

ELO

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
19

20

21

22

040257235 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูงและพีชคณิตเชิงเส้น
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040257236 วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
040257237 ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
040257238 ทฤษฎีการคานวณขั้นสูง
040257239 การคานวณเชิงวิวัฒน์
040257240 ออโตมาตาและภาษารูปนัย
040257241 ปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะขั้นสูง
040257242 การทาเหมืองข้อมูลขั้นสูง
040257243 การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูง
มคอ. 2

มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ELO

ELO

ELO

ELO

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
19

20

21

22

040257244 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
040257245 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการคานวณเชิงคณิตศาสตร์
040257255 ทฤษฎีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
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040257256 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
040257257 การควบคุมเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
040257258 ทฤษฎีการควบคุมแบบคงทน
040257259 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
040257260 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
040257261 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม
มคอ. 2

มคอ. 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ELO

ELO

ELO

ELO

รายวิชา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ทักษะการ
วิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ELO
19

20

21

22
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040257276 วิศวกรรมการเงิน
040257277 แคลคูลัสสโตแคสติก
040257278

การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ระบบ
สโตแคสติก

040257279

คณิตศาสตร์การเงินเชิงคานวณ

040257280

การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์

040257288

ทฤษฎีเกมส์เชิงอนุพันธ์และการประยุกต์

040257289

เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์การเงินและ
เศรษฐศาสตร์
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 มีคณะกรรมการประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
2.2 มีการพิจารณาผลการสอบในแต่ละรายวิชาเพื่อทาการประเมินช่วงคะแนนและตัดเกรด
2.3 มีการนาผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ก่อนการอนุมัติผลโดยคณะกรรมการประจาส่วนงานวิชาการคณะ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาแบบ 1.1 และ แบบ 1.2 มีสิทธิ์รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
3.1.1 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3.1.2 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
3.1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์
3.1.3.1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ 1.1 ต้อง
ได้รั บ การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลั กเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1 เรื่องต้องอยู่
ในฐาน ISI/SCOPUS
3.1.3.2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาแบบ 1.2 ต้อง
ได้รับการนาเสนอผลงานต่อที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 1 เรื่อง และต้องได้รับ การตี พิม พ์ หรืออย่า งน้ อ ย
ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจ ารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง
โดยอย่างน้อย 1 เรื่อง ต้องอยู่ในฐาน ISI/SCOPUS
3.1.4 กรณีเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดในหลักสูตร
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3.2 นักศึกษาแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 มีสิทธิ์รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังต่อไปนี้
3.2.1 ต้องได้รับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.2.2 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
3.2.3 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า โดยต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจ
เข้ารับฟังได้
3.2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้รั บ การยอมรั บ ให้ ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่ างน้อย 2 เรื่อง โดยอย่างน้อย 1
เรื่อง ต้องอยู่ในฐาน ISI/SCOPUS
3.2.5 กรณีเรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดในหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
สาหรับอาจารย์ใหม่ จะมีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผลการเรียนรู้ต่างๆ ให้อาจารย์ใหม่ทราบและปฏิบัติ
ตาม รวมถึ ง ข้ อ ก าหนดและข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาในระดั บ
บัณฑิตศึกษา บทบาทและหน้าที่การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แนวทางการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา และแนะนาแนวทางในการเตรียมเอกสารประกอบการสอน แนวทางการสอนแบบต่างๆ
รวมทั้งแนะนาสถานที่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ใหม่ต่อนักศึกษาในหลักสูตร และมอบหมาย
เอกสารรายละเอียดหลักสูตร รายละเอียดวิชา และตัวชี้วัดมาตรฐานให้กับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
- คณาจารย์ทบทวนผลการเรียนการสอน หรื อผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาของรายวิชาต่างๆ รวมถึงความคิดเห็นของนักศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาทักษะ
การจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลต่อไป
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- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจา ทบทวนผลการเรียนการสอนในหลักสูตร
และผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และความคิดเห็นของนักศึกษา
และอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การปรับปรุงการเรียน
การสอน การวัดและการประเมินผลของคณาจารย์
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปดูงานหรือทาวิจัยในต่างประเทศ
- ส่งเสริมการทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรม
- ส่งเสริมให้คณาจารย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษ) กาหนดการกากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์การประกันคุณ ภาพระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ของเครื อข่ายมหาวิทยาลัยกลุ่มประเทศอาเซียน (Asean University Network
Quality Assurance Criteria at Program Level) หรื อ เกณฑ์ AUN-QA และการบริ ห ารจั ด การ
หลั ก สู ต รด าเนิ น การตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลั กสู ตร
ภาษาอังกฤษ) จัดให้มีการประชุมเป็นประจาทุก 2 เดือน เพื่อบริหารหลักสูตร ติดตาม ประเมินผลการ
ดาเนินการ และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
มีการติดตามคุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุด มศึกษาแห่ งชาติ
โดยพิจารณาผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เกรดรายวิชาต่าง ๆ ผลการสอบ
วั ด คุ ณ สมบั ติ การสอบหั ว ข้อ วิ ท ยานิพ นธ์ การสอบความก้ าวหน้า วิท ยานิ พ นธ์ การสอบป้ อ งกัน
วิทยานิพนธ์ การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ผลงาน การสาเร็จการศึกษาและการมีงานทาของบัณฑิต
มีการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตเป็นประจาทุกปี (ถ้ามีนักศึกษาสาเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน โดยผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5)
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3. นักศึกษา
ภาควิชาให้ความสาคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
ให้กับนักศึกษา และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษา
3.1 การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรพิจารณาจากผลคะแนนการสอบวิชาพื้นฐานและ
ผลคะแนนภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความพร้อมด้านความรู้ และสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ประเมินความพร้อมทางด้านการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษและตรวจสอบทัศนคติเบื้องต้นของนักศึกษา
ที่มีต่อหลักสูตร
3.2 ส่งเสริมการพัฒนาทางวิชาการให้กับนักศึกษา
3.2.1 ภาควิชาคณิตศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการวิจัยของนักศึกษา
3.2.2 มีระบบสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ให้แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอื่น ๆ สามารถขอรับ
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
3.2.3 ติดตามข้อมูลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
การศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
4. อาจารย์
ภาควิชาให้ความสาคัญกับคุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนระยะยาวในการรับอาจารย์
ใหม่ การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร การบริหาร การส่งเสริมและการพัฒนาอาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีระดับคะแนน
ความสามารถภาษาอั ง กฤษตามเกณฑ์ ขั้ น ต่ าตามประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ง เกณฑ์ ม าตรฐาน
ภาษาอังกฤษส าหรับ การบรรจุ บุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พ.ศ. 2558 โดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษจะต้องมีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
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ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ทั้งนี้ การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษจะเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ ว่าด้ว ยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ อาจารย์ พิเศษยั ง
สามารถทาวิจัยร่วมกับนักศึกษาในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจะประชุ ม ร่ ว มกั บ อาจารย์ ผู้ ส อน และอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เป็นประจาทุกปี เพื่อประเมินการจัดการเรียนการสอน กาหนดประเด็นที่ต้องปรับปรุง
แก้ไขสาหรับการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป ทบทวนหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่
จะท าให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายตามผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ของหลั ก สู ต รและได้ บั ณ ฑิ ต เป็ น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์
สนับสนุนให้อาจารย์ ผู้รั บผิ ดชอบหลั กสูตร อาจารย์ประจาหลั กสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ร่วมสัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ นอกจากนี้ยังสนับสนุนการทาผลงานทาง
วิช าการอย่ างต่อเนื่ อง โดยอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ประจาหลั กสู ตร และอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ จะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีการสร้างผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนักศึกษา
5.1 หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้กากับดูแล บริหาร วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้หลักสูตรตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มี การติดตามและรวบรวมข้อมูลจากการประเมินความพึงพอใจ
ของหลักสูตรและการเรียนการสอนในหลักสูตร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานทั้งหมด มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย ก้าวทันต่อวิทยาการที่
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เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อครบวงรอบการศึกษาทุก ๆ 5 ปีและให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 การเรียนการสอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรเป็นผู้กากับดูแลและพิจารณาการวางระบบผู้ส อนในแต่ล ะ
รายวิชา โดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัย
ของอาจารย์ที่ได้รั บมอบหมายให้ส อนในรายวิชานั้น ๆ มีการตรวจสอบการจัดทาแผนการเรี ยนรู้
มคอ.3 และ มคอ.4 นอกจากนี้ ภาควิช ายัง ให้ ความส าคัญ ในการแนะน านัก ศึก ษาในการเลื อ ก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่นักศึกษาต้องการทาวิจัยร่วม เพื่อให้
นักศึกษาได้รับการแนะนาในการทาวิจัยที่ถูกต้อง เหมาะสมจนสาเร็จการศึกษา
5.3 การประเมินนักศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็น ผู้กากับดูแลผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา โดยติดตาม
และประเมินการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ 7) มีส่วนร่วมใน การ
ประเมินการสอบวัดคุณสมบัติ การสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ การ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อให้การประเมินมีความเหมาะสม หลักสูตรกาหนดเกณฑ์ใน การ
ประเมิน วิธีการในการประเมิน เครื่องมือที่มีคุณภาพในการประเมิน ซึ่งจะสะท้อนผลการเรียนรู้ของ
นั ก ศึ ก ษาได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมตามความเป็ น จริ ง การประเมิ น นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รมี
จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลั พธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพื่อนาไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ สาหรับตัวนักศึกษาเอง และ
การประเมินเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษาในหลักสูตร ภาควิชาจึงมีการบริหารบุคลากรและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังนี้
6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(1) การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งสาหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่ทาหน้าที่บริหาร
จัดการควรมีความรู้ขั้นต่าปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหาร
จัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารจัดการหลักสูตร
การจัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประเมินผล
ภายใน 1 ปี หลังได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
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6.2 การบริหารงบประมาณ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์จัดสรรงบประมาณประจาปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้
เพื่อใช้ในการดาเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาที่อยู่ในความรับผิดชอบของภาควิชาคณิตศาสตร์
6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ภาควิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบการจั ด การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต ร มี ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องพักนักศึกษาในหลักสูตรที่เพียงพอสาหรับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตร รวมทั้งนักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเรียนและ
การวิ จั ย ได้ จ ากส านั ก หอสมุ ด กลางหรื อ การสื บ ค้ น ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ จากเครื อ ข่ า ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ของ
มหาวิทยาลัย
6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีจากเงินรายได้เพื่อใช้ในการซื้อ
หนั ง สื อ อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน รวมทั้ ง การปรั บ ปรุ ง ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งพั ก นั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ห้องจัดสัมมนาวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอนและการพัฒนา
งานวิจัย
6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ภาควิชาได้จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจต่อความเพี ยงพอของทรัพยากรต่าง ๆ ที่จัดไว้
โดยให้บุคลากรในภาควิชาและนักศึกษาที่เกี่ยวข้อ งทาการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตร
7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (key performance indicators) มีทั้งหมด 12 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
ตารางแบบ 1.1 และ แบบ 2.1
ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
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ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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มคอ. 2

ตารางแบบ 1.2 และ แบบ 2.2
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้และสื่อสนับสนุน
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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มคอ. 2

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5

10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

79











-

-







-

-







มคอ. 2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้ เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้นพิจารณาจากนักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมิ นนักศึกษาในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรื อไม่ โดยอาจจะประเมินจากการทดสอบย่อย การสั งเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า นักศึกษาเข้าใจสาระพื้นฐานของรายวิชา
หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้นักศึกษาไม่สามารถเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยน
วิธีการสอน โดยอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องสอบถามข้อมูลจากนักศึกษา
และมาประชุมแลกเปลี่ยนความเห็น เพื่อหาข้อสรุปในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหม่
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์ในการสอน การ
ตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกวิชา โดยที่การประเมินสามารถทาได้โดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง นักศึกษาและเพื่อน
ร่วมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมจะดาเนินการในทุกๆ 5 ปี โดยพิจารณาผลจากการประเมินแยก
เป็นหัวข้อดังนี้
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาจากการประชุมอภิปรายโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาที่
ดาเนินการสอนในหลักสูตร
2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินหลักสูตร
โดยใช้แบบประเมินที่ทางมหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ผู้ใช้บัณฑิต
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต โดยนายจ้างหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.4 บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตร
ใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรโดยรวม
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3. การประเมินผลดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาอย่างน้อย 1 คน
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
มีการนาผลการดาเนินการรายวิชาและการรวบรวมข้อมูล ต่าง ๆ เสนอต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร เพื่อรับทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย
ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับ การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะ
กระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินการประจาปีเสนอหัวหน้าภาควิชา และมี
การเรียกประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตรเป็นรายปี
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ภาคผนวก
1. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
2. ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
3. ผลงานวิชาการอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. คาสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
5. รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร
6. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
7. ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
8. ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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ภาคผนวก หมายเลข 1
แผนภูมิแสดงความต่อเนือ่ งของหลักสูตร
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แผนภูมิแสดงความต่อเนือ่ งของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
แบบ 1.1
1

040257115

1

1(0-3-1)

1

040257116

2

1(0-3-1)

Seminar II

Seminar I

2

040257121

Dissertation

1

9

2

040257121

Dissertation

2

9

3

040257121

Dissertation

1

9

3

040257121

2

9

Dissertation

84
040257121

Dissertation

3

040257121

9

Dissertation
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แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
แบบ 1.2
1

040257123

1

6

Dissertation

85

040257113

1

040257123

2

6

Dissertation

1(0-3-1)

Research Methodology I

040257114

2

040257123

1

9

Dissertation

1(0-3-1)

Research Methodology II

040257115

Seminar I

2

040257123

2

9

Dissertation

1(0-3-1)

040257116

3

040257123

Dissertation

1

9

3

040257123

Dissertation

2

9

4

040257123

Dissertation

1

12

4

040257123

2

12

Dissertation

1(0-3-1)

Seminar II

มคอ. 2

มคอ. 2

แผนภูมิแสดงความต่อเนือ่ งของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
แบบ 2.1
1

040257115

1

1(0-3-1)

Seminar I

1

040257116

2

1(0-3-1)

Seminar II

2

040257122

Dissertation

1

6

2

040257122

Dissertation

2

9

3

040257122

Dissertation

1

9

3

040257122

2

12

Dissertation

86
040257104

3(3-0-6)

Elective

3(3-0-6)

Elective

Applied Analysis

0402572xx

0402572xx

3(3-0-6)

0402572xx

3(3-0-6)

Elective

มคอ. 2

มคอ. 2

แผนภูมิแสดงความต่อเนือ่ งของการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
แบบ 2.2
1

1

040257113

1(0-3-1)

1

040257114

2

1(0-3-1)

2

040257115

Research Methodology I

Research Methodology II

Seminar I

040257102

040257104

0402572xx

3(3-0-6)

Mathematical Analysis

3(3-0-6)

Applied Analysis

1

1(0-3-1)

2

040257116

2

1(0-3-1)

Seminar II

3(3-0-6)

Elective

040257124

3

040257124

Dissertation

1

9

3

040257124

Dissertation

2

9

4

040257124

Dissertation

1

12

4

040257124

2

12

Dissertation

6

Dissertation

87
040257103

3(3-0-6)

Numerical Analysis

040257105

3(3-0-6)

Theory of Ordinary
Differential Equations

0402572xx

3(3-0-6)

Elective

0402572xx
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ความหมายของเลขรหัสรายวิชาในหลักสูตร
0

4

0

2

5

7

x

x

x
ลาดับรายวิชาภายใต้หมวดวิชา
ลาดับวิชาภายใต้หมวดวิชาบังคับ
01 - 10 บังคับ
11 - 20 สัมมนา
21 - 30 วิทยานิพนธ์
ลาดับวิชาภายใต้หมวดวิชาเลือก
01 - 30 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์

31 - 50 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
51 - 70 กลุม่ วิชาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ
71 - 99 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ การเงินและประกันภัย

หมวดวิชา
1 หมวดวิชาบังคับ
2 หมวดวิชาเลือก
ระดับการศึกษา
1 ปวช
2 ปวส. /อนุปริญญา
3 ปริญญาตรี
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ปริญญาโท
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
7 ปริญญาเอก
8 สูงกว่าปริญญาเอก
สาขาวิชา
1 ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MA)
2 ปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MC)
3 ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)
4 ปริญญาโทสาขาคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MMC)
5 ปริญญาเอกสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
(E-DMA)
แทนภาควิชาคณิตศาสตร์
แทนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

89

มคอ. 2

ภาคผนวก หมายเลข 3
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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1. รศ.ดร.เสนอ คุณประเสริฐ
ผลงานวิจัย
1) Sirisubtawee, S., Koonprasert, S., Khaopant, C. and Porka, W. (2017). “Two
Reliable Methods for Solving the (3 + 1)-Dimensional Space-Time Fractional
Jimbo-Miwa Equation.” Mathematical Problems in Engineering.
2) Sirisubtawee, S., Koonprasert, S. and Kaewta, S. (2017). “Duan-Rach modified
decomposition method for solving some types of nolinear fractional multi-point
boundary value problems.” Far East Journal of Mathematical Sciences, 10, 102
: 2143-2176.
3) Katesuwan, S., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2016). “Analytical Solutions
of Lienard Equation with Initial and Boundary Conditions via Variational Iteration
Method.” Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual
Pure and Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016),
ChulalongkornUniversity. May 2016 : 469-479.
4) Onruk, K., Koonprasert, S., and Moore, E.J. (2016). “Global stability and numerical
analysis of Ebola Model and the effect of public heath measures.” Proceedings
of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied
Mathematics Conference (AMM & APAM 2016), ChulalongkornUniversity. May
2016 : 593-605.
5) Thirapornpunya, T., Koonprasert, S. (2016). “Global Stability of an
epidemiological model with Nonlinear Incidence Rate.” Proceedings of the 21st
Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics
Conference (AMM & APAM 2016), ChulalongkornUniversity. May 2016 : 497-509.
6) Janma, S., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2016). “Numerical Solutions to
a FractionalOrder Differential System for a Giving Up Smoking Model.”
Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and
Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016),
ChulalongkornUniversity. May 2016 : 737-753.
7) Koonprasert, S., Moore, E.J., and Sarathi, Y. (2015). “Bifurcations and chaotictype solutions in a time-delay model of hematopoietic stem cell growth.” Far
East Journal of Mathematical Sciences, 6, 96 : 729-762.

91

มคอ. 2

8) Koonpraset, S., Janreung, S., and Moore, E.J. (2013). “An analysis of quarantine
and isolation in an SEQIJR model.” Far East Journal of Mathematical Sciences,
13 : 153-172.
2. อาจารย์ ดร.มโหสถ ปั่นโภชา
ผลงานวิจัย
1) Jitsom, B., Sungnul, S., and Punpocha, M. (2016). “Convergence of Numerical
Solutions of Burger’s Equation.” Proceedings of 21st Annual Meeting in
Mathematics (AMM2016) and Annual Pure and Applied Mathematics
Conference (APAM2016), Chulalongkorn University, May 23-25, 281-290.
2) Koonpraset, S., and Punpocha, M. (2016). “More Exact Solution of HirotaRamani Partial Differential Equations by Appling F-Expansion Method and
Symbolic Computation.” Global Journal of Pure and Applied Mathematics, 3,
12 : 1903-1920.
3) Chawengkrittiyanont, P., Sungnul, S., and Punpocha, M. (2014). “A Fractional
Order Dynamic Model of Agriculture, Industry and Ecosystem.” Proceedings of
19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), March 20-22, 15-20.
3. ผศ.ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
ผลงานวิจัย
1) Nakharacruangsak, S., Sodanil, M., and Nitsuwat, S. (2016) “Application of
Logarithm, Wavelet and Contourlet Transform for Video-frame Quality
Improvement.” The 13'th International Joint Conference on Computer Science
and Software Engineering (JCSSE2016).
2) Nakharacruangsak, S., Sodanil, M., and Nitsuwat, S. (2014). “An improved local
binary pattern for edge detection of images.” TENCON 2014 - 2014 IEEE Region
10 Conference, 22-25 Oct. 2014.
3) Surinwarangkoon, T., Nitsuwat, S., and Moore, E.J. (2013). "Traffic Sign
Recognition System for Roadside Images in Poor Condition." International
Journal of Machine Learning and Computing, 1, 3 : 121-126.
4) Valuvanathorn, S., Huang, M.L., and Nitsuwat, S. (2013). “Multi-Feature Face
Recognition Based on 2D- PCA.” The Era of Interactive Media, Springer, 65-75.
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4. รศ.ดร.พงศ์พล จันทรี
ผลงานวิจัย
1) Juntharee, P. and Pommi, P., (2014). “Surface Areas of Crystals Generated by
Tetrahedrons”, Far East Journal of Mathematical Education, 13(2), p.145-158.
2) Juntharee, P. and Pommi, P., (2013). “Recursive Summation of the nth
Powers Consecutive Congruent Numbers”. The Journal of International
Mathematical Analysis, 7(5), p.219-227.
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
1) พงศ์พล จันทรี การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 (Mathematical Analysis I) เล่ม 1
(ฉบับปรับปรุง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2560 จานวน 576 หน้า
5. ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
ผลงานวิจัย
1) Lohpetch D. and Jaengchuea S. (2016). “A Hybrid Multi-objective Genetic
Algorithm with a New Local Search Approach for Solving the Post Enrolment
Based Course Timetabling Problem.”, pp.195-206, In: Meesad P., Boonkrong S.
and Unger H., Recent Advances in Information and Communication
Technology 2016: Proceedings of the 12th International Conference on
Computing and Information Technology (IC2IT2016), Springer International
Publishing, Cham.
2) Jaengchuea, S., and Lohpetch, D. (2015). “A Hybrid Non-dominated Sorting
Genetic Algorithm with Local Search and Tabu Search Approaches for Solving
the Post Enrolment Based Course Timetabling Problem.” In: The 20th Annual
Meeting in Mathematics 2015 (AMM2015), Silpakorn University Press.
3) Jaengchuea, S., and Lohpetch, D. (2015). “A Hybrid Genetic Algorithm with Local
Search and Tabu Search Approaches for Solving the Post Enrolment Based
Course Timetabling Problem: Outperforming Guided Search Genetic
Algorithm.”, pp. 29-34, In: The 7th International Conference on Information
Technology and Electrical Engineering (ICITEE2015), IEEE.
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6. ผศ.ดร.สุรัตนา สังข์หนุน
ผลงานวิจัย
1) Sungnul, S., Pornprakun, W., Prasattong, S. and Baitiang, C. (2017). “MultiObjective Mathematical Model for the Optimal Time to Harvest Sugarcane.”
Applied Mathematics, 8 : 329-343.
2) Sungnul, S. (2016). “Transformation of the Navier-Stokes Equations in
Curvilinear Coordinate Systems with Maple.” Global Journal of Pure and
Applied Mathematics, 4, 12 : 3315-3325.
3) Jitsom, B., Sungnul, S. and Punpocha, M. (2016). “Convergence of Numerical
Solutions of Burger’s Equation.” Proceedings of 21st Annual Meeting in
Mathematics (AMM2016) and Annual Pure and Applied Mathematics
Conference (APAM2016), Chulalongkorn University, May 23-25, 281-290.
4) Pananu, K. and Sungnul, S. (2015). “Convergence of Power Series
Representation for Transcendental Functions.” Proceedings of 20th Annual
Meeting in Mathematics (AMM2015), Silapakorn University, May 27-29, 228-239.
5) Pornpakun, W. and Sungnul, S. (2014). “A Mathematical Model for the Optimal
Time to Harvest Sugarcane.” Proceedings of 19th Annual Meeting in
Mathematics (AMM2014), March 20-22, 21-30.
6) Chawengkrittiyanont, P., Sungnul, S. and Punpocha, M. (2014). “A Fractional
Order Dynamic Model of Agriculture, Industry and Ecosystem.” Proceedings of
19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), March 20-22, 15-20.
7) Surattana S., (2013), “Numerical Simulation of Fluid Flow Over Two Rotating
circular Cylinders for Reynolds number Re > 45.” 8th International Conference
on Multiphase Flow (ICMF 2013), May 26-31, 1-6.
7. อาจารย์ ดร.เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
ผลงานวิจัย
1) Rodkeaw, S., Koonprasert, S., and Kunnawuttipreechachan, E. (2015). “Global
Stability of Multiple Group Mosquitoes of Dengue Fever Model” Proceedings
of Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2015 (APAM2015),
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, June 4-5.
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2) Rodkeaw, S., Koonprasert, S., and Kunnawuttipreechachan, E. (2015). “Impact
of Temperature on Transmission of Dengue Fever by Multiple Mosquito
Populations”, Conference of The 10th Science and Technology Conference
for Youths, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok, Thailand, June 19-20.
3) Phansuwat, R., and Kunnawuttipreechachan, E. (2014). “Stability Analysis of
- Methods for Linear Integro-Differential Equations with Delay.” Proceedings
of the 19 Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), A-One, The Royal Cruise
Hotel, Pattaya, 237-244.
8. ผศ.ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร
ผลงานวิจัย
1) Charurotkeerati, T. and Chavanasporn W. (2016). “ECG Data Compression by
Polynomial Approximation.” Far East Journal of Mathematical Sciences.
Jiratumpradub, N. and Chavanasporn W. (2016). “Option Pricing with BlackScholes and GARCH Model.” Proceedings of the 21st Annual Meeting in
Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM &
APAM 2016), Chulalongkorn University. May 2016, 769-781.
2) Charurotkeerati, T. and Chavanasporn W. (2015). “Polynomial Approximation
for ECG Data.” Proceedings of the 5th National and International Graduate
Study Conference 2015, 795-800.
3) Wisedsing, W. and Chavanasporn, W. (2014). “Mathematical Model for
investment in Gold Market: a Real Option Approach.” International Journal of
Applied Mathematics and Statistics, 9, 52 : 74-84.
9. รศ.ดร.ชุติพนธ์ ภักดีบุญ
ผลงานวิจัย
1) Pukdeboon, C. (2016). “Output feedback second order sliding mode control
of spacecraft attitude and translation motion.” International Journal of
Control, Automation and Systems. Vol, 2, 14 : 411-424.
2) Pukdeboon, C., (2016). “Anti-disturbance inverse optimal control for
spacecraft position and attitude maneuvers with input saturation.”
Advances in Mechanical Engineering, 5, 8 : 1-14.
95

มคอ. 2

3) Pukdeboon, C., (2016). “Inverse optimal attitude stabilization of flexible
spacecraft with actuator saturation.” International Journal of Aerospace
Engineering. Article Number : 1395952.
4) Boonsatit, N. and Pukdeboon, C., (2016). “Adaptive fast terminal sliding
mode control of magnetic levitation system.” Journal of Control
Automation and Electrical System, 4, 27 : 359-367.
5) Pukdeboon, C. and Kumam, P., (2015). “Robust optimal sliding mode
control for spacecraft position and attitude maneuvers.” Aerospace Science
and Technology, 43 : 329-342.
6) Pukdeboon, C., (2015). “Inverse optimal sliding mode control of spacecraft
with coupled translation and attitude dynamics.” International Journal of
Systems Science, 13, 46 : 2421-2438.
7) Pukdeboon, C., (2015). “Adaptive backstepping finite-time sliding mode
control of spacecraft attitude tracking.” Journal of Systems Engineering and
Electronics, 4, 26 : 826-839.
8) Pukdeboon, C. and Siricharuanun, P., (2014). “Nonsingular terminal sliding
mode based finite-time control for spacecraft attitude tracking.”
International Journal of Control, Automation and Systems, 3, 12 :
530-540.
9) Pukdeboon, C., (2014). “Adaptive-gain second-order sliding mode control of
attitude tracking of flexible spacecraft.” Mathematical Problems in
Engineering, Article Number: 312494.
10) Pukdeboon, C., (2013). “Finite-Time Second-Order Sliding Mode Controllers
for Spacecraft Attitude Tracking.” Mathematical Problems in Engineering,
Article Number: 930269.
11) Pukdeboon, C., (2013). “Optimal Output feedback controllers for spacecraft
attitude tracking.” Asian Journal of Control, 5, 15 : 530-540.
12) Pukdeboon, C. and Jitpattanakul, A., (2013). “Finite-time anti-disturbance
inverse optimal attitude tracking of flexible spacecraft.” Mathematical
Problems in Engineering, Article Number : 967574.
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ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ
1) ชุติพนธ์ ภักดีบุญ และ กนกวรรณ สิทธิเถกิงเกียรติ “การวิเคราะห์เชิงจานวนจริง ”, พิมพ์
ครั้งที่ 1 กรุงเทพฯ. ศูนย์ผลิตตาราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนคร
เหนือ กุมภาพันธ์ 2558.
2) ชุ ติ พ นธ์ ภั ก ดี บุ ญ และ อนุ ชิ ต จิ ต พั ฒ นกุ ล “คณิ ต ศาสตร์ เ ต็ ม หน่ ว ย”, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1
กรุ ง เทพฯ. ศู น ย์ ผ ลิ ต ต าราเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
มีนาคม 2558.
10. อาจารย์ ดร.เสกสรร สิริทรัพย์ทวี
ผลงานวิจัย
1) Sirisubtawee, S., Koonprasert, S., Khaopant, C. and Porka, W. (2017). “Two
Reliable Methods for Solving the (3 + 1)-Dimensional Space-Time Fractional
Jimbo-Miwa Equation.” Mathematical Problems in Engineering.
2) Sirisubtawee, S., Koonprasert, S. and Kaewta, S. (2017). “Duan-Rach modified
decomposition method for solving some types of nolinear fractional multi-point
boundary value problems.” Far East Journal of Mathematical Sciences, 10, 102
: 2143-2176.
3) Sirisubtawee, S., Kaewta, S. (2017). “New Modified Adomian Decomposition
Recursion Schemes for Solving Certain Types of Nonlinear Fractional Two-Point
Boundary Value Problems.” International Journal of Mathematics and
Mathematical Sciences.
4) Kaewta, S., Sirisubtawee, S. (2016). “Approximate Solutions of
FractionalOrder Differential Equations Using the Rach-Adomian-Meyers
Modified Decomposition Method with the Pade' Approximant.” Proceedings
of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual Pure and Applied
Mathematics Conference (AMM & APAM 2016), ChulalongkornUniversity,
May 2016, 375-385.
5) Janma, S., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2016). “Numerical Solutions
to a FractionalOrder Differential System for a Giving Up Smoking Model.”
Proceedings of the 21st Annual Meeting in Mathematics and Annual
Pure and Applied Mathematics Conference (AMM & APAM 2016),
ChulalongkornUniversity. May 2016, 737-753.
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6) Katesuwan, S., Sirisubtawee, S., and Koonprasert, S. (2016). “Analytical
Solutions of Lienard Equation with Initial and Boundary Conditions via
Variational Iteration Method.” Proceedings of the 21st Annual Meeting in
Mathematics and Annual Pure and Applied Mathematics Conference (AMM
& APAM 2016), ChulalongkornUniversity. May 2016, 469-479.
11. ผศ.ดร.อภิชาต ศุรธณี
ผลงานวิจัย
1) Suratanee, A. (2016). “The Application of Handwriting Recognition on
Examination Cover Pages Using Artificial Neural Network.” International
Journal of Applied Mathematics and Statistics. 3, 54 : 70-80.
2) Suratanee, A., and Plaimas, K. (2015). “DDA: A Novel Network-Based Scoring
Method to Identify Disease–Disease Associations.” Bioinformatics and Biology
Insights. 9 : 175-186.
3) อภิชาต ศุรธณี. (2558). “การระบุความสัมพันธ์ของโรคโดยใช้ดัชนีความสัมพันธ์ .” วารสาร
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 หน้า 68-77.
4) Suratanee, A., Schaefer, MH. Betts MJ., et al. (2014). “Characterizing protein
interactions employing a genome-wide siRNA cellular phenotyping screen.”
Plos Computational Biology, 9, 10.
5) Suratanee, A., and Plaimas, K. (2014). “Identification of Inflammatory Bowel
Disease-Related Proteins Using a Reverse k-Nearest Neighbor Search.” Journal
of Bioinformatics and Computational Biology, 4, 12.
ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ
1) อภิชาต ศุรธณี., (2556). “โครงสร้างแบบแฮช (Hashing in Data Structure)”. เอกสารการ
สอนชุดวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures and Algorithms) สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัยธรร
มาธิราช.
2) อภิชาต ศุรธณี., (2556). “ขั้นตอนวิธีเวียนเกิดและย้อนรอย (Recursive and Backtracking
Algorithm)”. เอกสารการสอนชุดวิชา โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี (Data Structures
and Algorithms) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
นนทบุรี: โรงพิมพ์สุโขทัย ธรรมาธิราช.
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12. ผศ.ดร.ชานนท์ พรมสกล
ผลงานวิจัย
1) Promsakon, C., (2016). “Colorability of unitary addition Cayley graphs”, Far East
Journal of Mathematical Sciences, 100(2), p.227-242.
2) Promsakon, C., (2016). “Undirected endo-Cayley digraphs of cyclic groups of
order power of prime numbers”,Journal of Discrete Mathematical Sciences
and Cryptography, 19(2), p.321-330.
3) Promsakon, C. and Asawasumrit, S., (2016). “On Quasi-Commutative KKalgebra”, Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 19(2),
p.385-395.
4) Promsakon, C., (2015). “Colorability of unitary cayley digraphs of cyclic
groups”, International Journal of Pure and Applied Mathematics, 105(4), p.639645.
5) Promsakon, C., (2015). “The partial order on category of semigroups and endocayley digraphs”, International Journal of Pure and Applied Mathematics,
99(3), p.245-255.
6) Promsakon, C. and Panma, S., (2014). “Undirected endo-Cayley digraphs of
cyclic groups of order primes”,International science index, 8, p.1958-1962.
7) Promsakon, C., (2014). “The Partial Order on Category of Semigroups and EndoCayley Digraphs”. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 99,
p.245-255
13. รศ.ดร.เจษฎา ธารีบุญ
ผลงานวิจัย
1) Sudsutad, W. Ntouyas, S.K. and Tariboon, J. (2016). “Impulsive first-order
functional q_k-integro-difference inclusions with boundary conditions.” Journal
of Nonlinear Science and Applications, 9 : 46-60.
2) Yukunthorn, W. Ahmad, B. Ntouyas, S.K. and Tariboon, J. (2016). “On CaputoHadamard type fractional impulsive hybrid systems with nonlinear fractional
integral conditions.” Nonlinear Analysis: Hybrid Systems, 19 : 77-92.
3) Ahmad, B. Ntouyas, S.K. and Tariboon, J. (2016). “A study of mixed Hadamard
and Riemann-Liouville fractional integro-differential inclusions via endpoint
theory.” Applied Mathematics Letters, 52 : 9-14.
99

มคอ. 2

4) Tariboon, J. Ntouyas, S.K. and Sudsutad, W. (2016). “Coupled systems of
Riemann-Liouville fractional differential equations with Hadamard fractional
integral boundary conditions.” Journal of Nonlinear Science and Applications,
9 : 295-308.
5) Thongsalee, N. Tariboon, J. and Sitthiwirattham, T. (2016). “Periodic solutions
for a second-order nonlinear neutral differential equation.” International
Journal of Applied Mathematics and Statistics, 1, 54 : 84-91.
6) Tariboon, J. Ntouyas, S.K. and Thiramanus, P. (2016). “Riemann-Liouville
fractional differential equations with Hadamard fractional integral conditions.”
International Journal of Applied Mathematics and Statistics, 1, 54 : 119-134.
7) Ntouyas, S.K. and Tariboon, J. (2016). “Fractional q-integrodifference equations
and inclusions with nonlocal fractional q-integral conditions.” Journal of
Computational Analysis and Applications, 4, 20 : 647-665.
8) Ntouyas, S.K. Tariboon, J. and Thiramanus, P. (2016). “Mixed problems of
fractional coupled systems of Riemann-Liouville differential equations and
Hadamard integral conditions.” Journal of Computational Analysis and
Applications, 5, 21 : 813-828.
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. นายเสนอ คุณประเสิรฐ
2. นายพงศ์พล จันทรี
3. นายชุติพนธ์ ภักดีบุญ
4. นายเสกสรร สิริทรัพย์ทวี
5. Mr.Elvin JAMES Moore
6. Mr.Anderw Peter Snodin

1. นายเสนอ คุณประเสิรฐ
2. นายชนะศักดิ์ บ่ายเที่ยง
3. Mr.Elvin JAMES Moore
4. นายพงศ์พล จันทรี
5. นายเอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ

5.2 ปรับเปลี่ยนรายวิชา
5.2.1 ยกเลิกรายวิชา 5 วิชา
5.2.2 เพิ่มรายวิชา 18 วิชา
5.2.3 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชา 25 วิชา
5.2.4 ปรับเปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา 7 วิชา
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6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไขยังคงไม่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
แบบ 1.1
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
2 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 1.2
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
-

โครงสร้างใหม่
4 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

แบบ 2.1
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
ศึกษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
2 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

โครงสร้างใหม่
12 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

แบบ 2.2
โครงสร้างหลักสูตร
เกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม
ศึกษารายวิชา
ไม่นอ้ ยกว่า 24 หน่วยกิต
รายวิชาไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
ไม่นอ้ ยกว่า 48 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต
-

โครงสร้างใหม่
24 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต

115

มคอ. 2

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics
(English Program)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)
Ph.D. (Applied Mathematics)

หลักสูตรใหม่ (พ.ศ. 2560)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics
(English Program)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Doctor of Philosophy (Applied Mathematics)
Ph.D. (Applied Mathematics)

7.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 2555)
แบบ 1.1
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร

แบบ 2.1
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมตลอดหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560)

แบบ 1.1
48 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ
2 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
48 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 1.2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 2.1
39 หน่วยกิต หมวดวิชาบังคับ
3 หน่วยกิต
วิชาบังคับ
2 หน่วยกิต
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
36 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
9 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือก
9 หน่วยกิต
วิชาเลือก
48 หน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ
วิชาบังคับ
วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
หมวดวิชาเลือก
วิชาเลือก
รวมตลอดหลักสูตร
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48 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
36 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
60 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
72 หน่วยกิต
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7.3 รายวิชา
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
หมวดวิชาบังคับ
แบบ 1.1
วิขาบังคับ
040257111 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
(Seminar I)
040257112 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
(Seminar II)
040257121 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

หมวดวิชาบังคับ
แบบ 2.1
วิขาบังคับ
040257111 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
(Seminar I)
040257112 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
(Seminar II)
040257101 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
(Applied Analysis)
040257122 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
48 หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
48

39 หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
36

หมวดวิชาบังคับ
แบบ 1.1
วิขาบังคับ
040257115 สัมมนา 1
(Seminar I)
040257116 สัมมนา 2
(Seminar II)
040257121 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
หมวดวิชาบังคับ
แบบ 1.2
วิขาบังคับ
040257113 ระเบียบวิธวี ิจยั 1
(Research Methodology I)
040257114 ระเบียบวิธวี ิจยั 2
(Research Methodology II)
040257115 สัมมนา 1
(Seminar I)
040257116 สัมมนา 2
(Seminar II)
040257123 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
หมวดวิชาบังคับ
แบบ 2.1
วิขาบังคับ
040257115 สัมมนา 1
(Seminar I)
040257116 สัมมนา 2
(Seminar II)
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
(Applied Analysis)
040257122 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
หมวดวิชาบังคับ
แบบ 2.2
วิขาบังคับ
040257113 ระเบียบวิธวี ิจยั 1
(Research Methodology I)
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48 หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
48

72 หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
72

39 หน่วยกิต
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
36

60 หน่วยกิต
1(0-3-1)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)

หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
040257114 ระเบียบวิธวี ิจยั 2
(Research Methodology II)
040257115 สัมมนา 1
(Seminar I)
040257116 สัมมนา 2
(Seminar II)
040257102 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Analysis)
040257103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
(Applied Analysis)
040257105 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
(Theory of Ordinary Differential Equations)
040257124 วิทยานิพนธ์
(Dissertation)
9 หน่วยกิต

วิชาเลือก
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เชิงคานวณ
040257201 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
(Numerical Analysis)
040257202 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Continuum Mechanics)
040257203 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics)
040257204 วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for
Differential Equations)
040257205 ทฤษฎีการคานวณ
3(3-0-6)
(Theory of Computation)
040257206 การคานวณเชิงวิวัฒน์
3(3-0-6)
(Evolution Computation)
040257207 ออโตมาตาและภาษารูปนัย
3(3-0-6)
(Automata and Formal Languages)
040257208 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topic on Advanced Numerical Analysis)

หมวดวิชาเลือก
แบบ 2.1
แบบ 2.2
วิชาเลือก

1(0-3-1)
1(0-3-1)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
48

9 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

040257259 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Continuum Mechanics)
040257260 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Fluid Dynamics)
040257236 วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์
3(3-0-6)
(Advanced Numerical Methods for
Differential Equations)
040257238 ทฤษฎีการคานวณขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Theory of Computation)
040257239 การคานวณเชิงวิวัฒน์
3(3-0-6)
(Evolution Computation)
040257240 ออโตมาตาและภาษารูปนัย
3(3-0-6)
(Automata and Formal Languages)
040257244 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูง
3(3-0-6)
(Selected Topic in Advanced Numerical Analysis)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
040257209 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการคานวณเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic on Mathematical Computation)
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
040257221 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Functional Analysis)
040257222 ทฤษฎีการกวัดแกว่ง
3(3-0-6)
(Oscillation Theory)
040257223 ทฤษฎีการมีอยู่จริงของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญที่ไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Existence Theory for Nonlinear Ordinary Differential
Equations)
040257224 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 3(3-0-6)
(Selected Topic on Applied Analysis)
กลุ่มวิชาการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
040257231 ทฤษฎีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
3(3-0-6)
(Optimal Control Theory)
040257232 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบต่อเนื่อง
3(3-0-6)
(Continuous Optimization)
040257233 หลักการของการควบคุมแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Optimal Control)
040257234 ทฤษฎีการควบคุมแบบคงทน
3(3-0-6)
(Robust Control Theory)
กลุ่มวิชาตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
040257251 การสร้างแบบจาลองคณิตศาสตร์และการประยุกต์ 3(3-0-6)
(Mathematical Modeling and Applications)
040257252 ระบบพลวัตขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Dynamical Systems)
040257253 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์สโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Mathematical Model)
040257254 สมการพลวัตบนมาตรเวลา
3(3-0-6)
(Dynamic Equations on Time Scale)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์
040257271 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
3(3-0-6)
(Functional Analysis)
040257272 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์
3(3-0-6)
(Probability and Measure Theory)
040257273 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อย
3(3-0-6)
(Theory of Partial Differential Equations)
040257274 ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
3(3-0-6)
(Graph and Network Theory)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
040257245 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการคานวณเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematical Computation)
040257210 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์
(Applied Functional Analysis)

3(3-0-6)

040257217 ทฤษฎีการมีอยู่จริงสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Existence Theory for Nonlinear Ordinary Differential
Equations)

040257255 ทฤษฎีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
(Optimal Control Theory)

3(3-0-6)

040257257 การควบคุมเหมาะสมที่สดุ แบบไม่เชิงเส้น
(Nonlinear Optimal Control)
040257258 ทฤษฎีการควบคุมแบบคงทน
(Robust Control Theory)

3(3-0-6)

040257213 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์
(Mathematical Modeling and Applications)
040257218 ระบบพลวัตขั้นสูง
(Advanced Dynamical Systems)
040257215 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แบบสโตแคสติก
(Stochastic Mathematical Model)
040257219 สมการพลวัตบนมาตรเวลา
(Dynamic Equations on Time Scale)

3(3-0-6)

040257212 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์
(Probability and Measure Theory)
040257214 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนั ธ์ย่อย
(Theory of Partial Differential Equations)
040257237 ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
(Graph Theory and Network)
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3(3-0-6)
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3(3-0-6)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2555)
040257275 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ธุรกิจ การเงิน และประกันภัย
040257281 วิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Engineering)
040257282 แคลคูลัสสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Calculus)
040257283 การสร้างแบบจาลองและการวิเคราะห์ระบบสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Modeling and Analysis of Stochastic Systems)
040257284 คณิตศาสตร์การเงินเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Mathematics for Finance)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2560)
040257211 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)

3(3-0-6)

040257276 วิศวกรรมการเงิน
3(3-0-6)
(Financial Engineering)
040257277 แคลคูลัสสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Stochastic Calculus)
040257278 การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์ระบบสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Modeling and Analysis of Stochastic Systems)
040257279 คณิตศาสตร์การเงินเชิงคานวณ
3(3-0-6)
(Computational Mathematics for Finance)

040257285 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
3(3-0-6) 040257280 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
3(3-0-6)
(Time Series Analysis and Forecasting)
(Time Series Analysis and Forecasting)
040257286 ทฤษฎีเกมส์เชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
3(3-0-6) 040257288 ทฤษฎีเกมส์เชิงอนุพันธ์และการประยุกต์
3(3-0-6)
(Differential Games Theory and Application)
(Differential Games Theory and Application)
040257287 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน
040257289 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์การเงิน
และเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
และเศรษฐศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic on Mathematics for
(Selected Topic in Mathematics for
Finance and Economics)
Finance and Economics)
040257216 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
3(3-0-6)
(Fractional Calculus and Differential Equations)
040257220 สมการเชิงอินทิกรัล
3(3-0-6)
(Integral Equations)
040257225 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics)
040257226 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Applied Mathematics)
040257235 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูงและพีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)
(Advanced Numerical Analysis and Linear Algebra)
040257241 ปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมตัวแทนอัจฉริยะขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Artificial Intelligence and Intelligent
Agent)
040257242 การทาเหมืองข้อมูลขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Data Mining)
040257243 การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Machine Learning)
040257256 การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
3(3-0-6)
(Nonlinear Optimization)
040257261 เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิศวกรรม
3(3-0-6)
(Selected Topic in Engineering Mathematics)
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ภาคผนวก หมายเลข 6
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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มคอ. 2

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
ความหมายของ
องค์ความรู้ตาม
ลาดับ
องค์ความรู้ตาม
รายวิชาในหลักสูตร
มาตรฐานคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิ
1
องค์ความรู้บริสุทธิ์ ความรู้ ความเข้าใจใน
040257102 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
ทฤษฎีและหลักการทาง
040257105 ทฤษฎีสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
คณิตศาสตร์
040257211 พีชคณิตนามธรรม
040257212 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและเมเชอร์
040257214 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
040257237 ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
2
องค์ความรู้ประยุกต์ การนาความรู้ใน
040257103 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เนื้อหาวิชา และการให้
040257104 การวิเคราะห์เชิงประยุกต์
เหตุผลอย่างถูกต้องตาม 040257210 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันประยุกต์
หลักคณิตศาสตร์ รวมทั้งมี 040257213 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และ
ความสามารถในการสร้าง
การประยุกต์
รูปแบบทางคณิตศาสตร์ 040257215 ตัวแบบทางคณิตศาสตร์แบบสโตแคสติก
เพื่อเชื่อมโยงและสื่อสาร 040257216 แคลคูลัสและสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
ให้เข้าใจปัญหา และ
040257217 ทฤษฎีการมีอยู่จริงสาหรับสมการเชิง
สามารถนาความรู้และ
อนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น
เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ 040257218 ระบบพลวัตขั้นสูง
ไปประยุกต์ใน
040257219 สมการพลวัตบนมาตรเวลา
การแก้ปัญหาเหล่านั้น
040257220 สมการเชิงอินทิกรัล
040257235 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขขั้นสูงและ
พีชคณิตเชิงเส้น
040257236 วิธีเชิงตัวเลขขั้นสูงสาหรับสมการ
เชิงอนุพันธ์
040257237 ทฤษฎีกราฟและเครือข่าย
040257238 ทฤษฎีการคานวณขั้นสูง
040257239 การคานวณเชิงวิวัฒน์
040257240 ออโตมาตาและภาษารูปนัย
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ลาดับ

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

ความหมายของ
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสูตร
040257241
040257242
040257243
040257255
040257256
040257257
040257258
040257259
040257260
040257276
040257277
040257278
040257279
040257280
040257288

3

ด้านการวิจัยทาง
คณิตศาสตร์
ประยุกต์

มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในงานวิจัย
หรือองค์ความรู้ใหม่ทาง
คณิตศาสตร์หรือ
คณิตศาสตร์ประยุกต์

123

040257113
040257114
040257115
040257116
040257121
040257122
040257123
040257124

ปัญญาประดิษฐ์และโปรแกรมตัวแทน
อัจฉริยะขั้นสูง
การทาเหมืองข้อมูลขั้นสูง
การเรียนรู้ของเครื่องจักรขั้นสูง
ทฤษฎีการควบคุมแบบเหมาะสมที่สุด
การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่เชิงเส้น
การควบคุมเหมาะสมที่สุด
แบบไม่เชิงเส้น
ทฤษฎีการควบคุมแบบคงทน
กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
วิศวกรรมการเงิน
แคลคูลัสสโตแคสติก
การสร้างตัวแบบและการวิเคราะห์
ระบบสโตแคสติก
คณิตศาสตร์การเงินเชิงคานวณ
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาและ
การพยากรณ์
ทฤษฎีเกมส์เชิงอนุพันธ์และ
การประยุกต์
ระเบียบวิธีวิจัย 1
ระเบียบวิธีวิจัย 2
สัมมนา 1
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์
วิทยานิพนธ์

มคอ. 2

ลาดับ

องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

ความหมายของ
องค์ความรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ

รายวิชาในหลักสูตร
040257225
040257226
040257244
040257245
040257261
040257289
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เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
ประยุกต์
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขขั้นสูง
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านการคานวณ
เชิงคณิตศาสตร์
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
วิศวกรรม
เรื่องคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
การเงินและเศรษฐศาสตร์
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ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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