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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร์ 

Master of Science Program in Mathematics 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย    วิทยาศาสตร์ 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

 รหัสหลักสูตร     :     0851 

 ภาษาไทย        :     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

 ภาษาอังกฤษ     :     Master of Science Program in Mathematics 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ชื่อเต็ม (ไทย)    :     วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

 ชื่อย่อ (ไทย)    :     วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)    :     Master of Science (Mathematics) 

 ชื่อย่อ (อังกฤษ)     :     M.Sc. (Mathematics) 

3. วิชาเอก 

 ไม่ม ี

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก2 จ านวนไม่น้อยกว่า 38(3) หนว่ยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรปริญญาโท 2 ปี 

5.2  ภาษาที่ใช้ 

  ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับเข้าศึกษา 

  รับนิสิตไทยหรอืต่างชาติทีใ่ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น    

 ไม่ม ี
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5.5  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

            6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562 ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น  ปกีารศกึษา 2562 

 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่......58(7/2561).......วันที่.....24......เดือน..ตุลาคม...พ.ศ....2561............. 

 6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที.่....1/2562............. วันที่ .....7......เดือน...มกราคม..พ.ศ...2562.............    

 6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของมหาวทิยาลัยพะเยา เห็นชอบหลกัสูตร ในการประชุม 

   ครั้งที่ .......2/2562......... วันที่ ....26......เดือน ....กุมภาพันธ์......พ.ศ.....2562.....             

 6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ....2/2562.................   

   วันที่ .......3...........เดือน ...มีนาคม...พ.ศ. ..........2562...........................   

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

  หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2563  

 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1  นักคณิตศาสตร์ในสถาบันวิจัยและสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชน   

8.2  ครู หรอืบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันทางการศกึษาทั้งภาครัฐและเอกชน 

8.3 เจ้าหนา้ที่วเิคราะหข์้อมูลในหนว่ยงานภาคอุตสาหกรรม 

8.4 นักวิชาการ นักวิจัยและพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์                       

ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

8.5  อาชีพอิสระหรือนักวิชาการอสิระ 
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9. ชื่อ – นามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษา 

     ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายธนกฤต เทียนหวาน 36099007XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

2546 

2544 

2 นายประสิทธิ์  ช่อล าเจียก 3560300XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

ป.วิชาชีพครู 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

      - 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2548 

2546 

2545 

3 นายอัยเรศ  เอี่ยมพันธ์ 36002001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2545 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   มหาวิทยาลัยพะเยา  

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

        สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตรขึ้นอยู่

กับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560 - 2564)  ในศตวรรษที่ 21  เป็นยุคของบูรพาภวิัฒน์ กล่าวคือ ประเทศตา่งๆ ได้หันกลับมา

ค้าขายกับทวีปเอเชีย ความร่วมมือด้านต่างๆ ในระดับภูมิภาคหรือระดับนานาชาติจึงถูกยกระดับการ

ด าเนินการต่างๆ ให้เป็นระดับมาตรฐานสากล จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง

ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของ

ประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนา

ประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นแนวทางปฏิวัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

บนพื้นฐานการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยมี

การวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอเพียง” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับ

จิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถในการพึ่งพาตนเองกับความสามารถใน  

การแขง่ขันในเวทีโลก ทั้งนีก้ารพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู”้ และ “คุณธรรม” 

     จากการวิเคราะห์ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่กล่าวข้างต้น 

จะเห็นได้ว่า เราจ าเป็นต้องพัฒนาระบบการศึกษาในยุคใหม่ที่ เน้นไปที่ทางคณิตศาสตร์เป็นส าคัญ  

สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชาหลักที่เป็นจุดเน้น มุ่งเน้นการสร้าง

ความรู้และเข้าใจในเชิงลึกมากกว่าการสร้างความรู้แบบผิวเผิน เพื่อผลิตบุคลากรหรือก าลังคนที่ 

มีความรู้ความสามารถและศักยภาพในการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 

มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศได้ จากที่กล่าวมานั้นคณิตศาสตร์ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาก าลังคน  

เพราะคณิตศาสตร์เป็นรากฐานของความรู้และเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีทั้งโดยตรง และโดยอ้อม ดังนั้น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์  

ที่ปรับปรุงใหมน่ี ้จงึมุง่เน้นผลิตบัณฑติให้มีความสามารถในการคิดค้นหาองค์ความรู้ใหม่โดยใช้รากฐาน

ความรูท้างคณิตศาสตรท์ั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงการประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศแบบบูรณาการให้ทัดเทียมกับอารยประเทศในสังคมโลกยุคบูรพาภิวัฒน์

แหง่ศตวรรษที่ 21 
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 11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

      สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จ าเป็นในการวางแผน

หลักสูตรได้ค านึงถึงการพัฒนาคนให้มีจิตสาธารณะ 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอด

ชีวิต คิดเป็น ท าเป็น การสังเคราะห์ความรู้สั่งสม และต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ การฝึกฝนจนเกิด

ความคิดสรา้งสรรค ์การเปิดใจกว้างพรอ้มรับทุกความคิดเห็น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามจุดเน้น

ที่แตกต่างกัน  รวมทั้งปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม ดังนั้นนิสิตที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้รับการพัฒนาให้เป็น

บุคลากรที่มคีวามรูแ้ละมีจิตใจดีงาม  

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 

 ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความคิดอย่างเป็นระบบ รู้จักใช้เหตุผล ปัญญา รวมทั้ง

สามารถประยุกต์ใช้งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน ตลอดจนการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ มาช่วย  

ในการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อม  อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีระเบียบ

วินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบ มีความเสี ยสละ และท างาน

ร่วมกับผูอ้ื่นได้             

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน   

(1) ด้านการผลิตบัณฑติ 

 หลักสูตรนี้จะจัดใหม้ีการเรียนการสอนที่ประกอบด้วยรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาครบถ้วน 

และทันสมัย โดยเมื่อส าเร็จการศึกษาผู้เรียนจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์  ท าให้มั่นใจได้ว่า ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาจะสามารถน าความรู้ ความสามารถที่ได้รับไป

ประกอบอาชีพตามความต้องการได้ อีกทั้ง หลักสูตรดังกล่าวนี ้ยังมีการสร้างพื้นฐานทางวชิาการ 

(2) ด้านการวิจัย 

 เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถมีผลงานวิจัยที่สามารถได้รับการตอบรับให้

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารทางวิชาการโดยมีผู้ประเมินอิสระและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ รวมไปถึง

โอกาสในการเข้ารับการศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก ได้อกีด้วย 

(3) ด้านบริการวิชาการ 

 เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับภารกิจทางด้านการน าความรู้วิจัยสู่ชุมชน  

จึงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมควบคู่กับการเรียนการสอน  โดยกิจกรรมเสริมจะอยู่ในรูปแบบของการ

บริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรยีนได้มสี่วนรว่มในการด าเนินกิจกรรมและเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจในชุมชน  ทั้งนี้จะส่งเสริมให้มีการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตร

ดังกล่าวเพื่อน ามาประยุกต์ใชก้ับการจัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่ชุมชนได้ 
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(4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรนี้มีการก าหนดรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในปัจจุบัน  โดยเฉพาะสถานการณ์ที่ เกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อม โดยรายวิชาที่ศึกษาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มีความตระหนักถึงความส าคัญของ

สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่จะต้องเป็นผู้ที่มีความ

ตระหนักการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และมาจากกระบวนการผลิตที่ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้นอ้ยที่สุด 

 

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น  

             รายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

   146700  ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา   3 (3-0-6) 

         Intensive English for Graduate Studies 

 13.2 กลุ่มวิชา /รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น   

  ไม่ม ี

13.3 กลุ่มวิชา /รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  

  ไม่ม ี

13.4 การบรหิารจัดการ  

  การบริหารจัดการหลักสูตรอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้การจัดการเรียน

การสอนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

 ศาสตร์แห่งองค์ความรู้ ซึ่งว่าด้วยหลักของเหตุและผล โดยใช้รากฐานความรู้ทั้งในเชงิ

ทฤษฎีและเชิงการประยุกต์ในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย นวัตกรรม และความรู้ใหม่ๆ ทางคณิตศาสตร์ 

และสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับมาตราฐานสากล เพื่อน าไปสู่การพัฒนาประเทศ 

1.2 ความส าคัญ   

 เป็นหลักสูตรที่มุง่ผลิตมหาบัณฑติให้มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะทางคณิตศาสตร์ 

สามารถน าองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยที่ได้รับจากการศึกษาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาองค์กร

หรอืชุมชนได้ สามารถบูรณาการกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร

ด้านคณิตศาสตร์ และสนองตอบต่อภารกิจของสถาบันอุดมศกึษาและปรัชญาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  เพื่อมุ่งผลติมหาบัณฑติให้มคีุณลักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

  1.3.1 มีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการทางคณิตศาสตร์  

       1.3.2 มีความรู้ในด้านวิชาการและมีศักยภาพด้านวิจัย เพื่อศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้     

     1.3.3 มีความสามารถในการน าทักษะ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์  เช่น ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ การบูรณาการกับสาขาวิชาอื่น ๆ ตลอดจนการค้นคว้าหา

ความรูเ้พื่อพัฒนาตนเอง  

     1.3.4 มีโลกทัศน์ที่กว้าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักวิจัยตลอดจน 

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผดิชอบที่ดตี่อตนเอง และสังคม 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

1. ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร ต า ม เ กณฑ์

มาตรฐานของ สกอ. 

1.1 ติดตามปรับปรุ งหลักสูตร

อย่างสม่ าเสมอ 

1.2 ประชุม/สัมมนา ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ เ มิ น

หลักสูตร  

1.2 หลักสูตรที่มีการปรับปรุง

ตามเกณฑ ์สกอ.  

1.3 เอกสารการประชุม   

2. ส่ง เสริมการจัดการเรียนรู้ที่ เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

2.1 ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้

ด้วยตนเอง และประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรยีนใน มคอ. 3 

2.1 มคอ. 3 
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

2.2 ประเมินประสิทธิภาพการ

เรียนการสอนที่ เน้นผู้ เรียนเป็น

ศูนย์กลาง  

2.3 พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุน

การเรียนรูด้้วยตนเอง 

2.2 ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพการเรียน การ

สอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง 

2.3 ความพึงพอใจของผู้เรียน

ต่อการเรียนการสอนที่ เน้น

ผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง  

2.4 ความพึงพอใจของผู้เรียน

ต่อสารสนเทศที่สนับสนุนการ

เรียนรู้ดว้ยตนเอง 

3. ป รั บ ป รุ ง วิ ธี ก า ร วั ด  แ ล ะ ก า ร

ประเมินผล  

 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน 

ดูแล และก ากับการวัด และการ

ประเมินผลในแตล่ะรายวิชา  

3.1 รายงานการประชุม ของ

คณะกรรมการ 

3.2 ผลการพิจารณา 

4. ส่งเสริมการจัด การเรียนรู้ เพื่อให้

บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกด้าน 

4.1 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

4.2 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา

ด้ านการสื่ อส าร  และการ ใ ช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1 หนังสือตอบรับ เข้ าร่ วม

โครงการ 

4.2 รายวิชาสัมมนา 

4.3 รายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศกึษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศกึษาต้น เดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 

ภาคการศกึษาปลาย เดือน มกราคม – เมษายน 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 1. วุฒิการศกึษา 

หลักสูตรปริญญาโท ผู้เข้าศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศกึษาธิการรับรองหรอืที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 

 2. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุกเว้นแต่ในกรณีความผิด                  

อันได้กระท าโดยความประมาท หรอืความผิดอันเป็นลหุโทษ 

 3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องจากความประพฤติจากสถาบันการศกึษาใด 

 4. เป็นผู้มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

 5. มีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

  เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

  ไม่ม ี

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

  ไม่ม ี

  

2.5  แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี 

 2.5.1 แผน ก แบบ ก 2  

 

จ านวนนิสิต จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

ช้ันปีที่ 1  5 5 5 5 5 

ช้ันปีที่ 2   5 5 5 5 

          รวม  5 10       10       10       10 

จ านวนคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  5 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน     

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงินเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

 
2,880 ,000 
1,800,000 

 
3,060,000 
1,800,000 

 
3,240,000 

1,800,000 

 
3,240,000 

1,800,000 

 
3,240,000 

1,800,000 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

 
50,000 
900,000 
300,000 
50,000 

 
50,000 
900,000 
300,000 
50,000 

 
50,000 
900,000 
300,000 
50,000 

 
50,000 
900,000 
300,000 
50,000 

 
50,000 
900,000 
300,000 
50,000 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

4. งบเงินอุดหนุน 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 

รวมรายจ่าย 10,480,000 10,660,000 10,840,000 10,840,000 10,840,000 

ค่าใช้จ่าย : หัว : ปี 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

 

2.7  ระบบการศึกษา 

                แบบช้ันเรยีน 

                แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

                แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

   แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

   แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

   อื่นๆ (ระบุ) 

2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

        เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2561 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  

หลักสูตรแผน ก แบบ ก2  รวมตลอดหลักสูตร 38(3) หนว่ยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

          โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2557  

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2562 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา                     ไม่น้อยกว่า 12 24 24 

 1.1  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า               

       1.1.1  วชิาเอกบังคับ   9 9 
       1.1.2  วชิาเอกเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่   15 15 

2. สัมมนา        2 2 

3. วิทยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  12 12 12 
 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ *  3 3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกวา่ 36 83 (3) 38(3) 

 

* หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศึกษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559   
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร  

           3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2 

  1) หมวดวิชาเฉพาะด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 24 หนว่ยกิต 

   (ก) วชิาเอกบังคับ จ านวน 9 หนว่ยกิต 

 241711 การวิเคราะหเ์ชิงจริง       3(2-2-5)                

                           Real Analysis    

 241712 ทอพอโลยี       3(2-2-5) 

    Topology  

241721   พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง     3(2-2-5) 

      Advanced Abstract Algebra     

 

   (ข) วิชาเอกเลือก จ านวนไม่น้อยกว่า 15 หนว่ยกิต 

ให้นสิิตเลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี ้ 
          กลุ่มวิชาการวเิคราะห์ 

 241713   การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชัน     3(2-2-5) 

  Functional Analysis 

 241714   วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิรต์  3(2-2-5) 

         Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces 

 241715   ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์   3(2-2-5) 

  Convex Optimization Theory 

 241716   ทฤษฎีปริภูมิบานาค      3(2-2-5) 

  Banach Space Theory 

          กลุ่มวิชาพีชคณติ 

 241722  พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์    3(2-2-5) 

         Linear Algebra and Matrix Theory 

 241723  ทฤษฎีริงและมอดูล       3(2-2-5) 

    Ring and Module Theory  

 241724  ทฤษฎีกึ่งกรุปเชงิพีชคณิต     3(2-2-5) 

   Algebraic Semigroup Theory  

 241725   กึ่งกรุปวิภัชนัย        3(2-2-5) 

       Fuzzy Semigroups    
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241726   พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง     3(2-2-5) 

          BCI-Algebras and Related Algebras 

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ 

 241731   ทฤษฎีการควบคุมเชงิคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

  Mathematical Control Theory 

 241732  วธิีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 3(2-2-5) 

   Numerical Methods for Linear and Nonlinear Equation Systems 

 241733  การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ    3(2-2-5) 

  MATLAB Programming 

 241734  การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ     3(2-2-5) 

 Image Restoration with MATLAB 

 241735  ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด     3(2-2-5) 

             Optimization Algorithms 

 241736  หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 

       Selected Topics in Mathematics 

  2) สัมมนา จ านวน 2 หนว่ยกิต 

 241741   สัมมนา 1       1(0-2-1) 

      Seminar I 

 241742  สัมมนา 2       1(0-2-1) 

 Seminar II 

  3) วทิยานพินธ์ จ านวน 12 หนว่ยกิต 

 241751  วิทยานิพนธ์       12 หนว่ยกิต 

    Thesis  

  4) รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกิต จ านวน 3 หนว่ยกิต 

          146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศกึษา  3(3-0-6) 

            Intensive English for Graduate Studies 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

3.1.4.1 แผน ก แบบ ก2 

ชั้นปีที่  1  

ภาคการศึกษาต้น 

241711 การวิเคราะหเ์ชิงจริง     

Real Analysis 

3(2-2-5) 

241712 ทอพอโลยี 

Topology 

3(2-2-5) 

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง    

Advanced Abstract Algebra 

3(2-2-5) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑติศกึษา    

Intensive English for Graduate Studies 

3(3-0-6) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

 รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241741 สัมมนา 1   

Seminar I 

1(0-2-1) 

241751 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่  2 

ภาคการศึกษาต้น 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241742 สัมมนา 2  

Seminar II 

1(0-2-1) 

241751 วิทยานิพนธ์  

Thesis 

3 หนว่ยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

241751 วิทยานิพนธ์ 

Thesis 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับบัณฑติศึกษา 3(3-0-6) 

 Intensive English for Graduate Studies       (ไม่นับหน่วยกิต) 

 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ประเภทของบทอ่าน การอ่านและการเขียนเชิงวิเคราะห์และ

วิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียนเรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีวิจารณญาณต่อบท

อ่านโดยการพูดและการเขียน การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลอิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนสนใจและในวิชาชีพของตน ระบบอ้างองิและการเขียนอ้างองิ 

 Academic English, types of reading texts, analytical reading and writing, paragraph 

writing, essay writing, expressing critical opinion towards reading texts through speaking and writing, 

using technology and electronic data base, citation system, and writing citation 

 

241711    การวเิคราะห์เชิงจริง  3(2-2-5)  

 Real Analysis 

 พืน้ฐานการวิเคราะห์เชิงจริง เมเชอรภ์ายนอกเลอเบก  เซตหาเมเชอร์ได้  และเมเชอร์เลอ

เบก ฟังก์ชันหาเมเชอร์ได้  รีมันน์และเลอเบกอินทิกรัล การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันของการแปรผันแบบมี

ขอบเขต  ปริภูมิเมเชอร์ การลู่เขา้ในเมเชอร์ ความตอ่เนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมิแอล พ ี

 Foundations  of real analysis, Lebesgue outer measure, measurable sets and Lebesgue 

measure, measurable functions, Riemann and Lebesgue integrals, differentiation of functions of 

bounded variation, measure spaces, convergence in measure, absolute continuity,  Lp spaces  

 

241712    ทอพอโลยี 3(2-2-5) 

                  Topology 

  พื้นฐานของทฤษฎีเซต   ฟังก์ชันและความสัมพันธ์  เซตอันดับบางส่วน  บทตั้งของซอร์น 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีนามธรรม   ปริภูมิเมตริก  ฐานและฐานย่อย  การลู่เข้า  ตัวกรองและข่ายล าดับ 

สัจพจนก์ารแยก  ภาวะตอ่เนื่องและสมานสัณฐาน  ความเช่ือมโยง  การแยก  ความกระชับ 

 Elementary set theory, functions and relations, partially ordered sets, Zorn's lemma, 

abstract topological spaces, metric spaces, bases and subbases, convergence, filters and nets, 

separation axioms, continuity and homeomorphisms, connectedness, separability, compactness  
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241713    การวเิคราะห์เชิงฟังก์ชัน 3(2-2-5) 

 Functional Analysis 

    ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายในและ

ปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค  ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด 

ทฤษฎีบทกราฟปิด 

    Metric spaces, normed spaces and Banach spaces, linear operators, inner product and 

Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, uniform boundedness theorem, open mapping theorem, 

closed graph theorem  

 

241714    วิธีการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรึงในปรภิูมิฮิลเบิร์ต 3(2-2-5) 

 Iterative Methods for Fixed Point Problems in Hilbert Spaces 

   ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ปริภูมินอร์มและปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต 

ทฤษฎีบทจุดตรงึในปริภูมิเมตรกิและปริภูมิฮิลเบิร์ต การประมาณค่าแบบท าซ้ าของจุดตรึง วิธีการท าซ้ า

บางอย่างบนเซตคอนเวกซ์ วิธีการท าซ้ าบางอย่างบนเซตไม่คอนเวกซ์ 

             Complete metric spaces, norm spaces and Banach spaces, inner product spaces, 

Hilbert spaces, fixed point theory in metric spaces and Hilbert spaces, Iterative approximation of 

fixed points, Some iterative methods on convex set, Some iterative methods on nonconvex set 

 

241715    ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคอนเวกซ์ 3(2-2-5) 

      Convex Optimization Theory 

 เซตคอนเวกซ์ ฟังก์ชันคอนเวกซ์ กรวย ระนาบเกิน ฟังก์ชันสังยุค การหาค่าเหมาะที่สุด

แบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ทฤษฎีบทการมีอยู่จริงของค าตอบค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขค่าเหมาะที่สุด ทฤษฎี

บทจุดอานมา้ ทฤษฎีบทมินิแมกซ์ ซับเกรเดียนต์ ภาวะคูก่ัน 

    Convex sets, convex functions, cones, hyperplanes, conjugate functions, unconstrained 

optimization, existence theorems of optimal solutions, optimality conditions, saddle point theorem, 

minimax theorem, subgradient, duality 
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241716 ทฤษฎีปรภิูมิบานาค 3(2-2-5) 

  Banach Space Theory 

  การสะท้อน ความนูนและความเรียบ การส่งแบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม ลิมิต

บานาค การฉายเมตริกและการส่งหดตัว สัมประสิทธิ์เชิงเรขาคณติของปริภูมิบานาค 

  Reflexivity, convexity and smoothness, duality mapping, weak and strong 

convergence, Banach limit, metric projection and retraction mapping, geometric coefficients of Banach 

space 

 

241721          พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 3(2-2-5) 

   Advanced Abstract Algebra 

  กรุป ปฏิกิริยากรุป การน าเสนอกรุป ทฤษฎีบทซิโล ผลคูณตรง ริง โดเมนการแยกตัว

ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนไอดีลมุขส าคัญ โดเมนแบบยุคลิด ฟีลด์และทฤษฎีบทกาลัวส์ ฟีลด์

ภาคขยาย ฟีลด์การแยก การปิดเชิงพีชคณิต และภาวะปรกติ   

  Groups, group actions, group presentation, Sylow theorems, direct product, rings, 

unique factorization domains, principal ideal domain, Euclidean domain, fields and Galois Theory, 

extension fields, splitting fields, algebraic closure and normality 

 

241722    พีชคณติเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์ 3(2-2-5) 

       Linear Algebra and Matrix Theory 

 การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อยยืนยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์

ทั่วไปให้เป็นเมทริกซ์เฉียง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผลคูณภายใน ยูนิเทรีและเมทริกซ์เชิงตั้ง

ฉาก ขั้นตอนวิธีกราม ชมิดต ์ รูปแบบเชงิเส้นคู่ 

 Linear transformations and matrices, invariant subspaces, linear functional, 

diagonalization, Jordan canonical form, inner product spaces, unitary and orthogonal matrices, Gram-

Schmidt algorithm, bilinear forms 

 

241723   ทฤษฎีริงและมอดูล  3(2-2-5) 

 Ring and Module Theory  

 มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของมอดูล ส่วนของผลบวกตรง  ผลบวกและผลคูณ

ตรงของมอดูล  การแยกของริง การก่อก าเนิดและการก่อก าเนิดร่วมเกี่ยว  มอดูลกึ่งเชิงเดียว ซอคเคิล

และเรดิคอล  เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลที่เป็นผลประกอบของอนุกรม ริงกึ่งเชิงเดียว ริงเฉพาะที่และอาร์

ทิเนียนรงิ 



21 

 

 

 Modules and submodules, homomorphism of modules, direct summands, direct sums 

and products of modules, decomposition of rings, generating and cogenerating, semisimple modules, 

socle and radical, chain conditions, modules with composition series,  semisimple rings, local rings 

and Artinian rings 

 

241724        ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณติ 3(2-2-5) 

 Algebraic Semigroup Theory 

 แนวคิดมูลฐานของกึ่งกรุป  ความสัมพันธ์ของกรีน กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุปศูนย์

เชงิเดียว กึ่งกรุปผกผัน และกึ่งกรุปการแปลง 

              Elementary concepts, Green’s relations, simple and 0- simple semigroups, inverse 

semigroups and transformation semigroups 

 

241725   กึ่งกรุปวิภัชนัย    3(2-2-5)  

 Fuzzy Semigroups  

 ไอดีลวิภัชนัย กึ่งกรุปย่อยปรกติวิภัชนัย กึ่งแลตทิซของกรุป สมภาควิภัชนัยบนกึ่งกรุป   

ไอดีลวิภัชนัยเฉพาะ 

       Fuzzy ideals, fuzzy regular subsemigroups, semilattices of groups, fuzzy congruences 

on semigroups, prime fuzzy ideals 

 

241726    พีชคณติบีซีไอและพีชคณิตที่เกี่ยวข้อง 3(2-2-5) 

 BCI-Algebras and Related Algebras 

 พีชคณิตบีซีไอ พีชคณิตบีซีเค พีชคณิตกึ่งเชิงเดียวพี ไอดีล สมภาคและพีชคณิตผลหาร 

สาทิสสัณฐานบีซีไอ ผลบวกตรงและผลคูณตรง พีชคณิตบีซีเคสลับที่ พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไขบวก 

พีชคณิตบีซีเคมีเงื่อนไข พีชคณิตบีซีไอเชิงเดียว พีชคณิตบีซีไอปรกติ 

 BCI-algebras, BCK-algebras, p-semisimple algebras, ideals, congruences and 

quotient algebras, BCI-homomorphisms, direct sums and direct products, commutative BCK-

algebras, positive implicative BCK-algebras, implicative BCK-algebras, simple BCI-algebras, normal 

BCI-algebras 
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241731        ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematica Control Theory 

 ผลเฉลยเมทริกซ์ของระบบเชิงเส้น ระบบการควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ การควบคุม

เหมาะที่สุด  

 Matrix solutions of linear systems, linear control systems, stability, optimal control  

 

241732    วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น 3(2-2-5) 

 Numerical Methods for Linear and Nonlinear Equation Systems 

 นอร์มและการวิเคราะห์ค่าผดิพลาด วิธีการเชงิตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้น วิธีการ

เชงิตัวเลขส าหรับระบบสมการไม่เชิงเส้น  

 Norm and error analysis, numerical methods for linear equation systems, numerical 

method for nonlinear equation systems 

 

241733   การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ 3(2-2-5) 

 MATLAB Programming 

 โครงสร้างโปรแกรมภาษาแมตแลบ โครงสร้างและวากยสัมพันธ์ของภาษาแมตแลบ 

ประกอบด้วย คลาส ฟังก์ชัน ประเภทข้อมูล การประกาศและการใช้ตัวแปร นิพจน์และการควบคุม

ล าดับการท างาน การน าเข้าและการแสดงผล อาร์เรย์ สตริงค์ การสรา้งและการใช้งานฟังก์ชัน ขั้นตอน

วิธีแบบเรียกซ้ า การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องในโปรแกรม รวมถึงการฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม 

   MATLAB program structure, structure and syntax of MATLAB language: class, method, 

data types, declaring/initializing/using variables, expression, flow control, input and output, array, 

string, developing and using methods,  recursive algorithms, program testing and debugging, 

including programming practices 

 

241734    การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

 Image Restoration with MATLAB 

   หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและการน าเสนอภาพ การจัดการภาพใน 

แมทแลบ ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว การค านวณเมตริกซ์ที่มีโครงสร้าง วิธีเชงิเส้นและ

ท าซ้ าส าหรับการกู้คืนรูปภาพ   

 Digital image fundamentals, formation of an image and its representation, manipulating 

images in MATLAB, image restoration problem, blurring function, structured matrix computations, 

linear and iterative methods for image restoration  
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241735        ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุด     3(2-2-5) 

   Optimization Algorithms 

 เกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์ของฟังก์ชัน ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด ขั้นตอนวิธีการหา

ค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการภาพฉาย ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบมี

เงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการพรอกซิมัล ขั้นตอนวิธีพรอกซิมัล ขั้นตอนวิธีการแยกส่วน 

 Gradient and subgradient of functions, optimization problems, unconstrained 

optimization algorithms, projection operators, constrained optimization algorithms, proximal operators, 

proximal algorithms, splitting algorithms 

 

241736        หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

     Selected Topics in  Mathematics 

 การก าหนดประเด็นหัวข้อที่สนใจหรือที่เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ  

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม   

 Selecting interesting or current topic or case study in mathematics, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, discussing and answering question  

 

241741    สัมมนา 1 1(0-2-1) 

 Seminar I 

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การ

น าเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางดา้นคณิตศาสตร์ 

   Studying, collecting data, analyzing and synthesizing, report writing, presenting, 

discussing and answering question in mathematics 

 

241742    สัมมนา 2 1(0-2-1) 

 Seminar II 

 การน าเสนอและการอภปิรายผลงานวิจัยที่นา่สนใจทางคณิตศาสตร์เชิงทฤษฎีหรอืเชิงประยุกต์ 

 Presentating and discussing the interesting research in the theoretical or applied 

mathematics 
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241751    วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกติ 

   Thesis 

  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา และการ

ตีพมิพ์เผยแพร่ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ 

   Constructing new knowledge by systematic research methodology, problem solving 

and publishing in mathematics 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 

1.  เลขสามล าดับแรก หมายถึง   สาขาวิชา 

2.  เลขในล าดับที่ 4    หมายถึง   ระดับปริญญาโท 

     3.  เลขในล าดับที่ 5    หมายถึง   หมวดหมูใ่นสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย 

  เลข  1   หมายถึง   กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ 

เลข  2   หมายถึง   กลุ่มวชิาพีชคณิต 

เลข  3   หมายถึง   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  

เลข  4, 5   หมายถึง   กลุ่มวิชาสัมมนา และวิทยานิพนธ์ 

            4.  เลขในล าดับที่ 6    หมายถึง  อนุกรมของรายวิชา 

 

 

     

 



 

 

3.2  ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ.  

ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

1* นายธนกฤต เทียนหวาน 

 

36099007XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2549 

2546 

2544 

2* นายประสิทธิ์ ช่อล าเจียก 

 

35603003XXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ป.วิชาชีพครู 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

      - 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2548 

2546 

2545 

3 นางวัชรภรณ์  ช่อล าเจียก 35605002XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2554 

2547 

4* นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 

 

 

 

 

 

36002001XXXXX ผูช่้วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2545 



 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา ส าเร็จการศกึษาจากสถาบัน 

ปี พ.ศ.  

ที่ส าเร็จ

การศึกษา 

5 นางสาววาจารี  วีระ 35605003XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์

ประยุกต์

คณิตศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 

 

2550 

 

2545 

6 นางสาวเอื้อมพร วทิยารัฐ 35201009XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

 

วท.ม. 

 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์

ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวิ ทยาลั ย เทค โ น โลยี                 

พระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2556 

 

2551 

 

2544 

หมายเหตุ  * อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 



 

 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 นายสุเทพ   สวนใต้ ศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

2 นายสมยศ   พลับเที่ยง ศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

3 นายมาโนชญ์  สริิพทิักษ์เดช รองศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

4 นายนรนิทร์ เพชร์โรจน์ รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ศษ.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

5 นายชัยวัฒน์  นามนาค รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

 

 



 

 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

6 นายภูมิ  ค าเอม รองศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. 

วท.ม. 

กศ.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

7 นายค าสิงห์  นนเลาพล ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

 

วท.ด. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

8 นายธงชัย บทมาตย์ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

 ไม่ม ี
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืวิทยานิพนธ์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

     แผน ก แบบ ก2 

       241741 สัมมนา 1 และ 241742 สัมมนา 2 เน้นการศึกษา ค้นคว้า และวิเคราะห์งานวิจัย

ทางดา้นคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตรบ์ริสุทธิ์หรือคณิตศาสตรป์ระยุกต์ และมีขอบเขตการท า

วิทยานิพนธ์ที่สามารถท าให้แลว้เสร็จภายในเวลาที่ก าหนดตามหลักสูตร 

  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  นิสติมคีวามรูแ้ละความเข้าใจในเนือ้หาสาระหลักของสาขาวิชาทั้งหลักการและทฤษฎีอย่าง

ถ่องแท้ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใชใ้นการศกึษาค้นคว้าทางวิชาการ หรอืการปฏิบัติในวิชาชีพได้

อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  สามารถสังเคราะหผ์ลงานวิจัยและสิ่งตพีิมพ์ทางวิชาการเพื่อพัฒนา

งานวิจัย รวมทั้งเผยแพร่ผลงานและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มตา่ง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 

นอกจากนีน้ิสติมีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 

5.3 ช่วงเวลา  

 ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1 

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

  วิทยานิพนธ์   12 หนว่ยกิต 

.   

5.5 การเตรยีมการ 

 5.5.1 นสิิตเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

  5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

  5.5.3 เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์  

   5.5.4 แต่งตั้งกรรมการสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์  

   5.5.5 ด าเนินการศกึษา ค้นคว้า 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

 5.6.1 ตดิตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  

 5.6.2 น าเสนอผลงาน  

 5.6.3 ส่งรายงานผลการด าเนินงาน  

 5.6.4 แต่งตัง้คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
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หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล         1.1 สนับสนุนให้นิสิตสืบค้นงานวิจัยในฐานข้อมูล

นานาชาติดว้ยตนเอง 

1.2 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมเสนอผลงานในระดับชาติ

หรอืนานาชาติ 

1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมี

วินัยในตนเอง 

ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนิสิตได้มอบหมายให้

นิสิตเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมด โดยมีอาจารย์เป็น

ผูใ้ห้ค าปรึกษา 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 1.1 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 สนับสนุนให้นสิิตให้มีการอา้งองิแหล่งข้อมูล  

ในวิทยานิพนธ์  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

  (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

  (2) มีวินัย และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 

ขององค์กรและสังคม 

  (3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 

  (4) สามารถวินจิฉัยปัญหาหรอืข้อขัดแย้งตามหลักการ เหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ส่งเสริมให้นิสิตกล่าวอ้างผลงานทางวิชาการของผู้อื่น เคารพในสิทธิทางปัญญาและ

ข้อมูลส่วนบุคคล ในรายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ 

  (2) ส่งเสริมความมีวินัย ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การเคารพกฎระเบียบ

และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่ า

และศักดิ์ศรขีองความเป็นมนุษย์ซึ่งสอดแทรกในกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ 
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2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 

 (1) ประเมนิผลรายวิชา 

 (2) ประเมนิผลจากเล่มวทิยานพินธ์ 

 (3) ประเมนิผลกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 

2.2   ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับหลักการ ทฤษฎีที่ศึกษาและสามารถ

น ามาประยุกต์ในการศกึษาค้นคว้าในสาขาวิชา 

  (2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติอย่างลกึซึง้  

  (3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้ที่ตระหนักถึง

ผลกระทบต่อสังคม 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

   (1) พัฒนานิสิตผ่านรายวิชา สัมมนา และการท าวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ได้ความรู้และ

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญ 

   (2) ส่งเสริมการค้นคว้าเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงต่อยอดขององค์ความรู้เพื่อพัฒนา

งานวิจัย 

  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 (1) ประเมนิผลรายวิชา 

 (2) ประเมนิผลจากการสอบรายวิชาสัมมนา และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 

2.3  ทักษะทางปัญญา 

   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

   (1) สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อ

ตอบสนองประเด็นหรอืปัญหา 

   (2) สามารถสังเคราะหแ์ละบูรณาการผลงานวิชาการหรอืองค์ความรูเ้ดิมในการพัฒนา

ความคิดใหม่ๆ  หรอืเสนอเป็นความรู้ใหม่ 

   (3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรอืเทคนิคเฉพาะทาง ในการวิเคราะหป์ระเด็นหรือปัญหาที่

ซับซ้อน และให้ข้อเสนอแนะได้อย่างสรา้งสรรค์ 

  (4) สามารถขยายองค์ความรู้หรอืแนวทางการปฏิบัติจากการวางแผนและด าเนินการ

วิจัยหรอืการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
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      2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรยีนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) ให้นิสิตคิดอย่างมีวิจารณญาณและเป็นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้ง

ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม โดยผ่านรายวิชา และการท าวิทยานิพนธ์ 

 (2)  ให้นิสิตสืบค้น ศึกษา วิ เคราะห์  สรุปประเด็นปัญหา เพื่อหาแนวทางใหม ่

ในการแก้ปัญหาหรอืต่อยอดองค์ความรูไ้ด้อย่างเหมาะสม 

 (3) ให้นสิิตด าเนนิการวิจัย ผา่นการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

   2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 (1) ประเมนิผลรายวิชา 

 (2) ประเมนิผลจากการสอบรายวิชาสัมมนา และการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  (1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มคีวามซับซ้อนได้ด้วยตนเอง 

  (2) มีความรับผิดชอบในการท างานและร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม 

  (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้ามได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

  (4) มีความรับผิดชอบและวางแผนในการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานระดับสูง 

  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (1) สนับสนุนให้ผู้เรยีนได้มโีอกาสน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 (2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้

เหมาะสม ท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ โดยผ่านรายวิชาสัมมนาและการท า

วิทยานิพนธ์ 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 (1) ประเมนิผลจากการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

 (2) ประเมนิผลจากเล่มสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
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2.5   ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  (1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า           

และเสนอแนะแก้ไขปัญหา 

  (2) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ทั้งในวงการวิชาการ วิชาชีพ

และชุมชน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์  

เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ส่งเสริมให้นิสิตใช้ความรู้และทักษะในการคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ

เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและวิพากษ์ขอ้มูลที่ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 (2)  ส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ งปากเปล่าและ 

การเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่างเหมาะสม เช่น ในรายวิชาต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ การ

ตีพมิพ์ผลงานวิจัย และการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการ เป็นต้น 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ประเมนิผลรายวิชา 

 (2) ประเมนิผลจากการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

 

2.6 สุนทรยีภาพ 

  2.6.1 ผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

  (1) มีความรู้ ความเข้าใจและซาบซึง้ในคุณค่าของศาสตร์ที่ศกึษา ศลิปะและวัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 (1) ส่งเสริมให้นิสิตท ากิจกรรมกับพื้นที่ ท าให้นิสิตมีโอกาสได้เรียนรู้ซึมซับคุณค่าของ

ศลิปะดนตรีวัฒนธรรมรวมถึงบริบทของพื้นที่และชีวติความเป็นอยู่ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 (1) ประเมนิผลจากรายงานผลการศกึษาตามแบบรายงานผลของหลักสูตร 

 

2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

  2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

   (2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 
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2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม 

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) มีกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตได้มีโอกาสในการพัฒนาบุคลิกภาพ ได้แก่ 

การน าเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ด้วยวาจา รายวิชาสัมมนา การสอบวิทยานิพนธ์ การน าเสนอผลงาน

ในงานประชุมวิชาการ และในกิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศกึษา เป็นต้น 

 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านทักษะการส่งเสรมิสุขภาพและ 

พัฒนาบุคลิกภาพ 

 (1) ประเมนิผลการน าเสนอโครงรา่งวิทยานพินธ์ 

 (2) ประเมนิผลรายวิชา 

 (3) ประเมนิผลจากการสอบวิทยานิพนธ์ 

 (4) ประเมินผลจากกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

       • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง   

 

รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับ

ระดับบัณฑิตศกึษา                     

กลุ่มวิชาเอกบังคับ                     

241711 การวิเคราะห์เชงิจริง                     

241712 ทอพอโลยี                     

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง                     

กลุ่มวิชาการวเิคราะห์                     

241713 การวิเคราะห์เชิงฟงัก์ชัน                     

241714 วิธีการท าซ้ าส าหรับปญัหาจดุ

ตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต                     

241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะทีสุ่ดเชิง

คอนเวกซ ์                     
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

241716 ทฤษฎีปริภูมบิานาค                     

กลุ่มวิชาพีชคณติ                     

241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎ ี

เมทรกิซ ์                     

241723 ทฤษฎีริงและมอดูล                     

241724 ทฤษฎีกึง่กรุปเชงิพีชคณิต                     

241725 กึ่งกรุปวิภชันัย                     

241726 พีชคณิตบีซีไอและพีชคณิตที่

เกี่ยวข้อง                     

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์                     

241731 ทฤษฎีการควบคุมเชิง 

คณิตศาสตร์                     

241732 วิธีการเชิงตัวเลขส าหรับระบบสมการเชิงเส้นและไม่

เชิงเส้น                     

241733 การเขียนโปรแกรมภาษา 

แมทแลบ                     

241734 การกู้คืนภาพด้วยแมทแลบ                     
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รายวชิา 1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

5.ทักษะการ

วเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. 

สุนทรีย 

ภาพ 

7.ทักษะการ

ส่งเสริมสุขภาพ

และพัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (1) (1) (2) 

241735 ขั้นตอนวิธกีารหาค่าเหมาะ

ที่สุด                     

241736 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์                     

กลุ่มวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์                     

241741 สัมมนา 1                     

241742 สัมมนา 2                     

241751 วิทยานิพนธ์                      
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต  

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  

 เกณฑก์ารวัดผลเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วา่ด้วย การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 

2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึก  

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การมีส่วนร่วมและ

พัฒนาการทางการเรียน การสอบรายวิชา สัมมนา การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่ง

การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ในแต่ละประเภท จะด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการสอบวิทยานพินธ์ที่คณะวิทยาศาสตร์แต่งตั้ง 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาและจากผู้ใชบ้ัณฑิตดังนี้ 

(1) การได้งานท าของบัณฑติ 

(2) ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิต  

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558 ดังนี้ 

แผน ก แบบ ก ๒ ศกึษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่

ต่ํากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ             

ปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ

ฟังได้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ

ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอ               

ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว 
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หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2  จัดการสัมมนา ให้อาจารย์ใหม่ เข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจ าในหลักสูตร โดยมุ่งเน้น

ในท าวิจัยแบบบูรณาการเป็นส าคัญ 

1.3 ก าหนดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ร่วมกับนักวิจัยอาวุโส เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ ได้

เพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะการวิจัยใหม้ีประสิทธิภาพ  

1.4  อาจารย์พิเศษจะได้รับการประสานงานจากหลักสูตรเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (KM) ด้านการเรียนการสอน 

การวัด/ประเมินผล 

2.1.2 การสนับสนุนใหอ้าจารย์เข้าร่วมประชุม/ฝกึอบรม ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 

2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ท าเอกสารประกอบการสอนหรอืต ารา 

2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มคีวามรว่มมอืในการท าวิจัย สร้างองค์ความรู้แบบบูรณาการ 

2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารที่มีความเข้มแข็ง 

ทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ

2.2.4 ส่งเสริมการเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่  หลักสูตรปรับปรุง 

หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกัน

คุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑติ 

     หลักสูตรมีการประกันคุณภาพบัณฑิต ดังนี้ 

2.1 จัดระบบและด าเนินการประเมินผลจากผูใ้ช้บัณฑิต 

2.2 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหา 

2.3 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับ

ความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

 คณะวทิยาศาสตร์แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใหแ้ก่นิสติพร้อมก าหนดบทบาทและหน้าที่

อย่างชัดเจน 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

 กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไป

ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

4. คณาจารย์ 

 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

  มีระบบและด าเนินการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกขึ้นไปและ/หรือมีความเช่ียวชาญใน

สาขาที่เกี่ยวข้องตามที่หลักสูตรก าหนด 
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

         มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

ผูส้อนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การเยี่ยมสอน 

การรวบรวมข้อมูลเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 

 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

 มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานทางวิชาการ 

ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดในการพิจารณาแตง่ตัง้ให้บุคคลด ารงต าแหนง่ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น

ผูร้ับผิดชอบรายวิชานั้น 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

5.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.2 วางแผนการบริหารหลักสูตร 

5.3 จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบวิชาและอาจารย์ผู้สอน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ 

5.4 จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูต้ามที่หลักสูตรและคณะก าหนด 

5.5 จัดระบบการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ 

5.6 จัดระบบและด าเนนิการประเมนิผลการจัดการเรยีนการสอน 

5.7 ก ากับ ตดิตาม และแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 

5.8 ประเมินหลักสูตรทั้งระบบและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง

กับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

 งบประมาณด าเนินการหลักสูตร จากการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้

ของคณะวิทยาศาสตร์ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

 6.2.1 ห้องเรียนพร้อมโสตทัศนูปกรณ์อย่างเพียงพอ 
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6.2.2 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลัยพะเยามีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการ

สืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้มีการสั่งซื้อหนังสือ

ต ารา และวารสารทุกปี ท าให้นสิิตสามารถค้นคว้าหาความรูเ้กี่ยวกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

6.2.3 ห้องท างาน และหอ้งปฏิบัติการเพื่อท าวจิัยส าหรับอาจารย์บุคลากรและนิสิต 

6.2.4 แหล่งบริการอินเทอร์เน็ตตามคณะและอาคารต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยที่นิสิต

สามารถใช้บริการได้โดยสะดวก 
 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจะร่วมกันวางแผนและประเมินความจ าเป็นในการจัดหาทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและ

การวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ครุภัณฑ์วิจัย 

วารสารอิเล็กทรอนิกส์ หอ้งปฏิบัติการวจิัย เป็นต้น 
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

 มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น อาจารย์ นิสิต พนักงาน

สายสนับสนุน และผูบ้ริหาร เป็นประจ าทุกปี 

 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวน               

การด าเนินการของหลักสูตร  

√ √ √ √ √ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

√ √ √ √ √ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4  อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา

ให้ครบทุกรายวิชา 

 

 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที ่2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิน้สุดภาคการศกึษา  ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

5.  จัดท ารายงานผลการด า เนินการของหลักสูตร               

ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 
√ √ √ √ √ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน           

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ .3 และ มคอ .4 (ถ้ามี)         

อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละ                   

ปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 

ก า ร สอน  หรื อ  ก า รป ร ะ เ มิ น ผลก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก                               

ผลการประเมนิการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
√ √ √ √ √ 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
√ √ √ √ √ 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  (ถ้ามี) 

ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี

ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 

 √ √ √ √ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
  √ √ √ 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 9 9 9 9 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 1.1.1 อาจารย์ผู้สอนน าเสนอกลยุทธ์และแผนการสอนตามระบบของมหาวิทยาลัย 

 1.1.2 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้มีการประชุมออกแบบกลยุทธ์การสอนรายวิชา โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนและ/หรือ มีการปรึกษาผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรและการ

จัดการเรยีนการสอน 

 1.1.3 จัดระบบการประเมินผลรายวิชา โดยประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน  

ทั้ง 5 ด้าน จากการประเมินตนเองของอาจารย์ การประเมนิโดยนิสติรวมทั้งการประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาที่ก าหนดในรายละเอียดหลักสูตรและรายวิชา 

 1.1.4 จัดระบบการประเมินผลประจ าภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมสี่วนรว่ม 

 1.1.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปรวบรวมผลการประเมินกลยุทธ์การสอนและ

ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุง/พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

 1.2.1  นิสติประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ทุกคนเมื่อสิน้สุดการเรียน

การสอนทุกรายวิชา 

 1.2.2  คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  

ร่วมกันสรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์การสอนรายวิชา เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและวางแผนปรับปรุง/พัฒนา

แผนกลยุทธ์การสอนในปีการศึกษาต่อไป 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมมีกระบวนการ ได้แก่ การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศกึษา และการประเมนิจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ และคณะก าหนดให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพภายใน (IQA) ในการประเมินผลการ

ด าเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร สรุปผลการประเมินหลักสูตรและจัดท าเป็นรายงานเสนอต่อคณะ

เพื่อรับทราบตรวจสอบผลการประเมินและระดมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตร

และแผนกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา  

ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 

ประกาศมหาวทิยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑแ์ละ 

แนวปฏิบัตใินการเทียบโอนผลการเรยีน   

ระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ค 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง  การสอบผ่านความรู้

ภาษาอังกฤษของนสิิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2557 

และหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทยีบโครงสร้างหลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 

ล าดับที ่ รายการ 

เกณฑ์ สกอ. 
หลักสูตรใหม ่

พ.ศ. 2557  

หลักสูตรปรับปรงุ 

พ.ศ. 2562 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

แผน ก 

แบบ ก 2 

1. งานรายวิชา                     ไม่น้อยกว่า 12 24 24 

 1.1  หมวดวชิาเฉพาะด้าน   ไมน่อ้ยกว่า               

       1.1.1 วชิาเอกบังคับ   9 9 

       1.1.2 วชิาเอกเลอืก    ไมน่อ้ยกวา่   15 15 

2. สัมมนา        2 2 

3. วิทยานิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า  12 12 12 
 

4. รายวิชาบังคับไม่นับหนว่ยกติ * - 3 3 

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกวา่ 36 83 (3) 38(3) 

 

* หมายเหตุ  ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษา กรณีการทดสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ 

 มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การทดสอบผา่นความรู้ภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2559   
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ตารางเปรยีบเทยีบรายละเอียดหลักสูตรใหม่ พ. ศ. 2557 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2562  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการในระดบักลาง 

และสูงเพื่อเป็นพืน้ฐานในการศึกษาระดับ 

ปริญญาโทโดยเนน้ดา้นการอ่านและการเขียนเชงิ

วชิาการ 

Academic English at intermediate and  

upper-intermediate level for graduate studies by 

focusing on academic reading and writing skills  

 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเข้มส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา 3 (3-0-6) 

Intensive English for Graduate 

Studies  

ภาษาอังกฤษเชงิวชิาการ ประเภท 

ของบทอา่น การอา่นและการเขียนเชิงวิเคราะห์

และวิจารณ์ การเขียนระดับอนุเฉท การเขียน

เรียงความ การแสดงความคิดเห็นอย่างมี

วิจารณญาณต่อบทอ่านโดยการพูดและการ

เขี ยน  การ ใ ช้ เ ทค โน โลยี และฐานข้อมูล

อิเลคทรอนิกส์เพื่อแสวงหาความรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับหัวข้อท่ีตนสนใจและในวิชาชีพของตน 

ระบบอา้งอิงและการเขียนอ้างองิ 

Academic English, types of  

reading texts, analytical reading and writing, 

paragraph writing, essay writing, expressing 

critical opinion towards reading texts through 

speaking and writing, using technology and 

electronic data base, citation system, and 

writing citation   

ปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

 

241711   การวเิคราะห์เชงิจรงิ     3(2-2-5)  

           Real Analysis 

 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงจริง เมเชอร์ภายนอก

เลอเบก  เซตหาเมเชอร์ได้  และเมเชอร์เลอเบก ฟังก์ชันหา

เมเชอร์ได้  รีมันน์และเลอเบกอินทิกรัล การหาอนุพันธ์

ของฟังก์ชันของการแปรผันแบบมีขอบเขต  ปริภูมิเมเชอร์ 

การลู่เข้าในเมเชอร์ ความตอ่เนื่องสัมบูรณ์ ปริภูมแิอล พ ี

 Foundations  of real analysis, the Lebesgue 

outer measure, measurable sets and Lebesgue measure, 

measurable functions, Riemann and Lebesgue integrals, 

differentiation of functions of bounded variation, measure 

spaces, convergence in measure, absolute continuity,  Lp 

spaces  

 

 คงเดิม 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

241731 ทอพอโลยี         3(2-2-5)

 Topology          

          พื้ นฐ านของทฤษฎี เ ซต    ฟั งก์ ชั นและ

ความสัมพันธ์  เซตอันดับบางส่วน  บทตั้งของซอร์น 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีนามธรรม   ปริภูมิเมตริก  ฐาน

และฐานย่อย  การลู่ เข้า  ตัวกรองและข่ายล าดับ 

สัจพจน์การแยก  ภาวะต่อเนื่องและสมานสัณฐาน  

ความเชื่อมโยง  การแยก  ความกระชับ 

           Elementary set theory, functions and 

relations, partially ordered sets, Zorn's lemma, 

abstract topological spaces, metric spaces, bases 

and subbases, convergence, filters and nets, 

separation axioms, continuity and homeomorphisms, 

connectedness, separability, compactness 

 

241712 ทอพอโลย ี                     3(2-2-5) 

           Topology 

          พื้นฐานของทฤษฎีเซต   ฟังก์ชันและ

ความสัมพันธ์  เซตอันดับบางส่วน  บทตั้งของ

ซอร์น ปริภูมิเชิงทอพอโลยีนามธรรม   ปริภูมิ

เมตริก  ฐานและฐานย่อย  การลู่เข้า  ตัวกรอง

และข่ายล าดับ สัจพจน์การแยก  ภาวะตอ่เนื่อง

และสมานสัณฐาน  ความเชื่อมโยง  การแยก  

ความกระชับ 

   Elementary set theory, functions and 

relations, partially ordered sets, Zorn's 

lemma, abstract topological spaces, metric 

spaces, bases and subbases, convergence, 

filters and nets, separation axioms, continuity 

and homeomorphisms, connectedness, 

separability, compactness 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

241712   การวเิคราะห์เชงิฟังกช์ัน 3(2-2-5)    

             Functional Analysis 

            ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมบิานาค 

ตัวด าเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายในและปริภูมิฮิล

แบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค  ทฤษฎีบทของการมี

ขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบท

กราฟปิด 

      Metric spaces, normed spaces and 

Banach spaces, linear operators, inner product and 

Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, uniform 

boundedness theorem, open mapping theorem, 

closed graph theorem 

241713 การวิเคราะห์เชงิฟังก์ชัน    3(2-2-5) 

           Functional Analysis 

           ปริภูมิเมตริก ปริภูมินอร์มและปริภูมิ

บานาค ตัวดาเนินการเชิงเส้น ผลคูณภายใน

และปริภูมิฮิลแบร์ต ทฤษฎีบทฮาห์น บานาค 

ทฤษฎีบทของการมีขอบเขตแบบเอกรูป ทฤษฎี

บทการสง่เปิด ทฤษฎบีทกราฟปิด 

          Metric spaces, normed spaces and 

Banach spaces, linear operators, inner product 

and Hilbert spaces, Hahn-Banach theorem, 

uniform boundedness theorem, open mapping 

theorem, closed graph theorem 

 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

 241714 วธีิการท าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรงึใน

ปริภูมฮิิลเบิร์ต                      3(2-2-5) 

           Iterative Methods for Fixed Point 

Problems in Hilbert Spaces 

           ปริภูมเิมตริกบริบูรณ์ ปริภูมนิอร์มและ

ปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิล

เบิร์ต ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเมตริกและ

ปริภูมิฮิลเบิร์ต การประมาณค่าแบบทาซ้าของ

จุดตรึง วธีิการทาซ้าบางอย่างบนเซตคอนเวกซ์ 

วธีิการทาซ้าบางอย่างบนเซตไมค่อนเวกซ์ 

          Complete metric spaces, norm spaces 

and Banach spaces, inner product spaces, 

Hilbert spaces, fixed point theory in metric 

spaces and Hilbert spaces, Iterative 

approximation of fixed points, Some iterative 

methods on convex set, Some iterative 

methods on nonconvex set 

รายวชิา

ใหม ่

 241715 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะท่ีสุดเชงิคอน

เวกซ์                                    3(2-2-5) 

          Convex Optimizaion Theory 

           เซตคอนเวกซ์ ฟังก์ชันคอนเวกซ์ กรวย 

ระนาบเกิน ฟังก์ชันสังยุค การหาค่าเหมาะท่ีสุด

แบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ทฤษฎีบทการมีอยู่จริง

ของค าตอบค่าเหมาะท่ีสุด เงื่อนไขค่าเหมาะ

ท่ีสุด ทฤษฎีบทจุดอานม้า ทฤษฎีบทมินิแมกซ์ 

ซับเกรเดียนต์ ภาวะคู่กัน 

            Convex sets, convex functions, 

cones, hyperplanes, conjugate functions, 

unconstrained optimization, existence 

theorems of optimal solutions, optimality 

conditions, saddle point theorem, minimax 

theorem, subgradient, duality 

 

 

 

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

241713   ทฤษฎีปริภูมบิานาค       3(2-2-5) 

            Banach Space Theory 

   การสะท้อน ความนูนและความเรียบ การสง่

แบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม ลิมิตบานาค 

การฉายเมตริกและการส่งหดตัว สัมประสิทธ์ิเชิง

เรขาคณิตของปริภูมบิานาค 

            Reflexivity, convexity and smoothness, 

duality mapping, weak and strong convergence, 

Banach limit, metric projection and retraction 

mapping, geometric coefficients of Banach space 

241716 ทฤษฎีปริภูมิบานาค         3 (2-2-5) 

           Banach Space Theory 

           การสะท้อน ความนูนและความเรียบ 

การส่งแบบคู่ การลู่เข้าแบบอ่อนและแบบเข้ม 

ลิมิตบานาค การฉายเมตริกและการส่งหดตัว 

สัมประสิทธ์ิเชงิเรขาคณิตของปริภูมบิานาค 

            Reflexivity, convexity and 

smoothness, duality mapping, weak and 

strong convergence, Banach limit, metric 

projection and retraction mapping, geometric 

coefficients of Banach space 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

241714  ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

           Fixed Point Theory and Applications 

           ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิเมตริก  ทฤษฎีบทจุด

ตรึงส าหรับการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิฮิลแบร์ต  

เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทจุดตรึงการส่ง

ต่อเนื่องและการส่งแบบไม่ขยายในปริภูมิบานาค 

ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเวกเตอร์เชิงทอพอโลยี การ

ประมาณค่าแบบท าซ้ าของจุดตรึง  

         Fixed point theory in metric spaces, fixed 

point theorems for nonexpansive mappings in Hilbert 

spaces, geometry of Banach spaces, fixed point 

theorems for continuous mappings and 

nonexpensive mappings in Banach spaces, fixed 

point theorems in topological vector spaces, iterative 

approximation of fixed points 

 ปิดรายวชิา 

241715 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5)  

           Mathematical Modelling 

           กราฟและฟังก์ชัน การสร้างแบบจ าลอง การ

จ าลองแบบโดยการแปรเป็นสัดส่ วน การเลือก

แบบจ าลอง การจ าลองแบบโดยสมการผลต่าง  

การจ าลองแบบโดยสมการอนุพันธ์ การวิเคราะห์และ

หาค าตอบของแบบจ าลอง การฟิตด้วยวิธีก าลังสอง

น้อยสุด สถานการณ์จ าลอง การประยุกต ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

            Graphs and functions, model construction, 

modelling by proportionality, choosing models, 

modelling by difference equations, modelling by 

differential equations, model analysis and solution, 

least-square fitting, simulation modelling, applications 

 

241716   การวเิคราะห์เชงิซ้อน    3(2-2-5)

 Complex Analysis      

            พื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงซ้อน ฟังก์ชันโฮ

โลมอร์ฟิกและฟังก์ชันวิเคราะห์ ทฤษฎีบทโคชี สูตร

ปริพันธ์โคชีและการประยุกต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้าง 

หลักการมอดุลัสสูงสุด ภาวะเอกฐาน ฟังก์ชันฮาร์มอ

นิกและการส่งคงแบบ อนุกรมก าลัง การลู่เข้าแบบ

เอกรูปและทฤษฎีบทการลู่เข้าของไวแยร์สตราสส์ 

ความตอ่เนื่องวิเคราะห ์

             Foundations  of complex analysis, 

holomorphic and analytic function, Cauchy's  

theorem, Cauchy's integral formula and applications, 

residues theorem, principle of maximum modulus, 

singularities, harmonic function  and conformal 

mapping, power series, uniform convergence and 

Weierstrass convergence theorem, analytic 

continuation 

 ปิดรายวชิา 

241717  หัวขอ้คัดสรรทางการวเิคราะห์   3(2-2-5)

 Selected Topics in Analysis    

           การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับการ

วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การค้นคว้า การรวบรวม

ข้อมูล การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ 

การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม 

          Selecting interesting or current topic or case 

study in mathematical analysis, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

 

 

 ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

241721 พชีคณตินามธรรมขัน้สูง     3(2-2-5)

 Advanced Abstract Algebra     

           กรุป ปฏิกิริยากรุป การน าเสนอกรุป ทฤษฎี

บทซิโล ผลคูณตรง ริง โดเมนการแยกตัวประกอบได้

อย่างเดียว โดเมนไอดีลมุขส าคัญ โดเมนแบบยุคลิด 

ฟีลด์และทฤษฎีบทกาลัวส์ ฟีลด์ภาคขยาย ฟีลด์การ

แยก การปิดเชงิพชีคณติ และภาวะปรกติ 

 Groups, group actions, group presentation, 

Sylow theorems, direct product, rings, unique 

factorization domains, principal ideal domain, 

Euclidean domain, fields and Galois Theory, 

extension fields, splitting fields, algebraic closure and 

normality 

241721 พีชคณิตนามธรรมขัน้สูง     3(2-2-5) 

           Advanced Abstract Algebra 

             กรุป ปฏิกิริยากรุป การนาเสนอกรุป 

ทฤษฎีบทซิโล ผลคูณตรง ริง โดเมนการแยกตัว

ประกอบได้อย่างเดียว โดเมนไอดีลมุขสาคัญ 

โดเมนแบบยุคลิด ฟีลด์และทฤษฎบีทกาลัวส์ ฟีลด์

ภาคขยาย ฟีลด์การแยก การปิดเชิงพีชคณิต และ

ภาวะปรกต ิ

            Groups, group actions, group 

presentation, Sylow theorems, direct product, 

rings, unique factorization domains, principal ideal 

domain, Euclidean domain, fields and Galois 

Theory, extension fields, splitting fields, algebraic 

closure and normality 

คงเดิม 

241722 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์  3(2-2-5)

 Linear Algebra and Matrix Theory 

 การแปลงเชงิเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมยิอ่ยยืน

ยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ท่ัวไปให้เป็น

เมทริกซ์เฉียง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน ปริภูมิผล

คูณภายใน ยูนิเทรีและเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก ขั้นตอนวิธี

กราม ชมิดต์  รูปแบบเชงิเส้นคู่ 

           Linear transformations and matrices, 

invariant subspaces, linear functional, 

diagonalization, Jordan canonical form, inner product 

spaces, unitary and orthogonal matrices, Gram-

Schmidt algorithm, bilinear forms 

241722 พชีคณิตเชงิเส้นและทฤษฎเีมทริกซ ์ 

                                                      3(2-2-5) 

           Linear Algebra and Matrix Theory 

           การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อย

ยืนยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ท่ัวไป

ให้เป็นเมทริกซ์เฉียง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน 

ปริภูมิผลคูณภายใน ยูนิเทรีและเมทริกซ์เชิงตั้ง

ฉาก ขั้นตอนวธีิกราม ชมดิต ์รูปแบบเชงิเส้นคู่ 

          Linear transformations and matrices, 

invariant subspaces, linear functional, 

diagonalization, Jordan canonical form, inner 

product spaces, unitary and orthogonal matrices, 

Gram-Schmidt algorithm, bilinear forms 

คงเดิม 

241723   การวิเคราะห์เมทริกซ์ 3(2-2-5)

 Matrix Analysis     

           การแยกตัวประกอบของเมทริกซ์  เมทริกซ์

ชนิดพิเศษ กรุปเมทริกซ์ ตัวผกผันท่ัวไปของมัวร์ 

เพนโรส นอร์มของเมทริกซ์ เมทริกซ์เชงิตัง้ฉาก ความ

จ ากัด ผลคูณโครเนคเคอร์และอาดามาร์ เมทริกซ์อา

ดามาร ์

 

 ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

   Matrix factorizations, special types of matrices, 

matrix groups, Moore – Penrose generalized 

inverse, norms for matrices, orthogonal matrices, 

definiteness, Kronecker and Hadamard product of 

matrices, Hadamard matrices 

241724 ทฤษฎีริงและมอดูล  3(2-2-5)

 Ring and Module Theory      

 มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของ

มอดูล ส่วนของผลบวกตรง  ผลบวกตรงและผลคูณ

ตรงของมอดูล  การแยกของริง การก่อก าเนิดและ

การก่อก าเนิดร่วมเกี่ยว  มอดูลแบบเซมิซิมเปิล ซอค

เคิลและเรดิคอล  เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลท่ีเป็นผล

ประกอบของอนุกรม ริงแบบเซมิซิมเปิล ริงแบบโล

คอลและริงแบบอาร์ทิน 

             Modules and submodules, homomorphism 

of modules, direct summands, direct sums and 

products of modules, decomposition of rings, 

generating and cogenerating, semisimple modules, 

socle and radical, chain conditions, modules with 

composition series,  semisimple rings, local rings and 

Artinian rings 

241723 ทฤษฎริีงและมอดูล                3(2-2-5) 

            Ring and Module Theory 

            มอดูลและมอดูลย่อย สาทิสสัณฐานของ

มอดูล ส่วนของผลบวกตรง  ผลบวกและผลคูณ

ตรงของมอดูล  การแยกของริง การก่อก าเนดิและ

การก่อก าเนิดร่วมเกี่ยว  มอดูลกึ่งเชิงเดียว ซอค

เคิลและเรดิคอล  เงื่อนไขลูกโซ่ มอดูลท่ีเป็นผล

ประกอบของอนุกรม ริงกึ่งเชิงเดียว ริงเฉพาะที่

และอาร์ทิเนยีนริง 

               Modules and submodules, 

homomorphism of modules, direct summands, 

direct sums and products of modules, 

decomposition of rings, generating and 

cogenerating, semisimple modules, socle and 

radical, chain conditions, modules with composition 

series,  semisimple rings, local rings and Artinian 

rings 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

241725 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชงิพชีคณิต        3(2-2-5)

 Algebraic Semigroup Theory   

           แนวคิดมูลฐานของกึ่งกรุป  ความสัมพันธ์

ของกรีน กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุป 0-เชิงเดียว กึ่ง

กรุปผกผัน และกึ่งกรุปการแปลง 

             Elementary concepts, Green’s relations, 

simple and 0-simple semigroups, inverse 

semigroups and transformation semigroups 

241724 ทฤษฎกีึ่งกรุปเชงิพชีคณติ        3(2-2-5) 

           Algebraic Semigroup Theory 

           แนวคิดมูลฐานของกึ่งกรุป  ความสัมพันธ์

ของกรีน กึ่งกรุปเชิงเดียวและกึ่งกรุปศูนย์เชงิเดียว 

กึ่งกรุปผกผัน และกึ่งกรุปการแปลง 

              Elementary concepts, Green’s relations, 

simple and 0 - simple semigroups, inverse 

semigroups and transformation semigroups 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

และ

ค าอธิบาย

รายวชิา 

241726 กึ่งกรุปวภิัชนัย  3(2-2-5)

 Fuzzy Semigroups     

 ไอดีลวิภัชนัย กึ่งกรุปย่อยปรกติวิภัชนัย กึ่ง

แลตทิซกรุป สมภาควิภัชนัยบนกึ่งกรุป   ไอดลีวภิัชนัย

เฉพาะ 

241725 กึ่งกรุปวภิัชนัย                     3(2-2-5) 

            Fuzzy Semigroups 

            ไอดีลวิภัชนัย กึ่งกรุปย่อยปรกติวิภัชนัย 

กึ่งแลตทิซของกรุป สมภาควิภัชนัยบนกึ่งกรุป  ไอ

ดีลวภิัชนัยเฉพาะ 

เปลี่ยนรหัส

รายวชิา 

และปรับ

ค าอธิบาย

รายวชิา 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

   Fuzzy ideals, fuzzy regular subsemigroups, 

semilattices of groups, fuzzy congruences on 

semigroups, prime fuzzy ideals 

   Fuzzy ideals, fuzzy regular subsemigroups, 

semilattices of groups, fuzzy congruences on 

semigroups, prime fuzzy ideals 

 241726 พชีคณิตบีซไีอและพชีคณิตท่ีเกี่ยวข้อง   

                                                   3(2-2-5) 

            BCI-Algebras and Related Algebras 

            พีชคณิตบีซีไอ พีชคณิตบีซีเค พีชคณิต

กึ่ ง เชิง เดียวพี  ไอดีล สมภาคและพีชคณิต

ผลหาร สาทิสสัณฐานบีซีไอ ผลบวกตรงและ

ผลคูณตรง พีชคณิตบีซีเคสลับท่ี พีชคณิตบีซี

เคมี เงื่ อนไขบวก พีชคณิตบีซี เคมี เงื่ อนไข 

พชีคณติบีซีไอเชงิเดียว พีชคณิตบีซีไอปรกติ 

             BCI-algebras, BCK-algebras, p-

semisimple algebras, ideals, congruences and 

quotient algebras, BCI-homomorphisms, 

direct sums and direct products, commutative 

BCK-algebras, positive implicative BCK-

algebras, implicative BCK-algebras, simple 

BCI-algebras, normal BCI-algebras 

รายวชิา

ใหม ่

241727 หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิต        3(2-2-5)

 Selected Topics in Algebra    

           การก าหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ีเป็น

ปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ

พีชคณิต การค้นคว้า  การรวบรวมข้อมูล การ

วิเคราะห์และการสังเคราะห์ การน าเสนอ การ

อภิปราย และการตอบข้อซักถาม   

           Selecting interesting or current topic or case 

study in algebra, studying, collecting data, analyzing 

and synthesizing, presenting, discussing and 

answering question 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปิดรายวชิา 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

 241731 ทฤษฎกีารควบคุมเชงิคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 

          Mathematica Control Theory 

          ผลเฉลยเมทริกซ์ของระบบเชิ ง เส้น 

ระบบการควบคุมเชิงเส้น เสถียรภาพ การ

ควบคุมเหมาะที่สุด 

         Matrix solutions of linear systems, 

linear control systems, stability, optimal control 

รายวชิา

ใหม ่

 241732 การเขียนโปรแกรมภาษาแมทแลบ    3(2-2-5) 

          MATLAB Programming 

โครงสร้างโปรแกรมภาษาแมทแลบ โครงสร้างและ

วากยสัมพันธ์ของภาษาแมทแลบ ประกอบด้วย 

คลาส ฟังก์ชัน ประเภทข้อมูล การประกาศและ

การใชต้ัวแปร นพิจนแ์ละการควบคุมลาดับการทา

งาน การนาเข้าและการแสดงผล อาร์เรย์ สตริงค์ 

การสร้างและการใช้งานฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธีแบบ

เรียกซ้า การทดสอบและการแก้จุดบกพร่องใน

โปรแกรม รวมถึงการฝึกปฏบัิตเิขียนโปรแกรม 

            MATLAB program structure, structure and 

syntax of MATLAB language: class, method, data 

types, declaring/initializing/using variables, 

expression, flow control, input and output, array, 

string, developing and using methods, recursive 

algorithms, program testing and debugging, 

including programming practices 

รายวชิา

ใหม ่

 241733 การกู้คนืภาพด้วยแมทแลบ    3(2-2-5) 

            Image Restoration with MATLAB 

            หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบ

และการน าเสนอภาพ การจัดการภาพในแมทแลบ 

ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว การ

ค านวณเมตริกซ์ท่ีมีโครงสร้าง วิธีเชิงเส้นและ

ท าซ้ าส าหรับการกู้คืนรูปภาพ 

           Digital image fundamentals, formation of 

an image and its representation, manipulating 

images in MATLAB, image restoration problem, 

รายวชิา

ใหม ่
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

blurring function, structured matrix computations, 

linear and iterative methods for Image restoration 

 241734 ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุด 3(2-2-5) 

           Optimization Algorithms 

           เกรเดียนต์และซับเกรเดียนต์ของฟังก์ชัน 

ปัญหาการหาค่าเหมาะท่ีสุด ขั้นตอนวิธีการหาค่า

เหมาะท่ีสุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนินการ

ภาพฉาย ขั้นตอนวิธีการหาค่าเหมาะท่ีสุดแบบมี

เงื่อนไขบังคับ ตัวด าเนนิการพรอกซิมัล ขั้นตอนวธีิ

พรอกซิมัล ขั้นตอนวธีิการแยกส่วน                   

            Gradient and subgradient of functions, 

optimization problems, unconstrained optimization 

algorithms, projection operators, constrained 

optimization algorithms, proximal operators, 

proximal algorithms, splitting algorithms 

รายวชิา

ใหม ่

 241735 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์               

                                                      3(2-2-5) 

           Selected Topics in Mathematics 

            การกาหนดประเด็นหัวข้อท่ีสนใจหรือท่ี

เป็นปัจจุบันหรือกรณีศึกษา ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง

กับคณิตศาสตร์ การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล 

การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ การนาเสนอ การ

อภปิราย และการตอบข้อซักถาม 

             Selecting interesting or current topic or 

case study in mathematics, studying, collecting 

data, analyzing and synthesizing, presenting, 

discussing and answering question 

รายวชิา

ใหม ่

241741  สัมมนา 1              1(0-2-1)     

             Seminar I       

 การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์

และสังเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ การอภปิราย 

และการตอบข้อซักถามในประเด็นทางด้านคณิตศาสตร์ 

      Studying, collecting data, analyzing and 

synthesizing, report writing, presenting, discussing and 

answering question in mathematics 

 คงเดิม 
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หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2557 หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2562 
สาระที่

ปรับปรุง 

241742   สัมมนา 2  1(0-2-1) 

 Seminar II   

 การน าเสนอและการอภิปรายผลงานวิจัยท่ี

นา่สนใจทางคณิตศาสตร์เชงิทฤษฎหีรือเชงิประยุกต์ 

            Presentating and discussing the interesting 

research in the theoretical or applied mathematics 

 คงเดิม 

241751   วทิยานพินธ์  12 หนว่ยกิต  

   Thesis 

            ก า ร ส ร้ า ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ใ ห ม่ ด้ ว ย

กระบวนการวิจัยอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหา 

และการตีพิมพ์เผยแพร่ ในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับ

คณิตศาสตร์ 

             Constructing new knowledge by 

systematic research methodology, problem solving 

and publishing in mathematics 

 คงเดิม 
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศกึษา  

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2557 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562 

  
 

แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

241711 การวิเคราะห์เชงิจริง 

Real Analysis 

3(2-2-5) 241711 การวิเคราะห์เชงิจริง 

Real Analysis 

3(2-2-5) 

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสงู 

Advanced Abstract Algebra  
 

3(2-2-5) 

  

241721 พีชคณิตนามธรรมขั้นสงู 

Advanced Abstract Algebra  
 

3(2-2-5) 

  

241731 ทอพอโลยี    

Topology 

3(2-2-5) 241731 ทอพอโลยี    

Topology 

3(2-2-5) 

146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต)   

Intensive English for Graduate 

Studies 

3(3-0-6) 146700 ภาษาอังกฤษแบบเขม้ส าหรับระดับ

บัณฑิตศกึษา (ไม่นับหน่วยกิต)   

Intensive English for Graduate 

Studies 

3(3-0-6) 

 รวม 9(3) หน่วยกติ  รวม 9(3) หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาปลาย 

241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241741 
สัมมนา 1 

Seminar I 
1(0-2-1) 241741 

สัมมนา 1 

Seminar I 
1(0-2-1) 

241751 
วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 หน่วยกิต 241751 

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
3 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น ภาคการศึกษาต้น 

241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 241xxx วิชาเลือก 

Major Elective 

3(2-2-5) 

241742 สัมมนา 2   

Seminar II 

1(0-2-1) 241742 สัมมนา 2   

Seminar II 

1(0-2-1) 

241751 วิทยานิพนธ์  

Thesis 

3 หน่วยกิต 241751 วิทยานิพนธ์  

Thesis 

3 หน่วยกิต 

 รวม 10 หน่วยกิต  รวม 10 หน่วยกิต 

 

แผนการศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

แผนการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาปลาย 

241751 
วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 หน่วยกิต 241751 

วิทยานิพนธ์ 

Thesis 
6 หน่วยกิต 

 รวม 13 หน่วยกิต  รวม 13 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 
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ภาคผนวก ช 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทยีนหวาน 

Associate professor Tanakit Thianwan, D.S. 

 

ชื่อ-สกุล นาย ธนกฤต เทียนหวาน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36099007XXXXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 ตอ่ 1792  

09 4794 5459 

Email tanakit.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ(คณิตศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย  

Tanakit Thianwan. (2015). Common fixed points iteration processes for two asymptotic pointwise 

nonexpansive mappings in a Hadamard space, Variational Inequality and Common Fixed 

Points Problems, Journal of Nonlinear and Convex Analysis, Volume 16, Number 12, p. 

2441-2451. 
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Tanakit Thianwan. (2016). New approximation schemes for two asymptotically perturbed nonexpansive 

nonself mappings, variational inequality and common fixed points problems, Journal of 

Nonlinear and Convex Analysis, Volume 16, Number 12, p. 2441-2451. 

Nattanawan Piwma, Tanakit Thianwan . (2016). New Approximation Schemes for Two 

Asymptotically Perturbed Nonexpansive Nonself Mappings, Thai Journal of Mathematics 

, Volume 14 , Number 2, p. 399-416. 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อล าเจยีก 

Associate Professor Prasit Cholamjiak, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์ ช่อล าเจยีก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35603003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 ตอ่ 1716  

08 4373 1038 

Email ch-prasit@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 ประกาศนียบัตรบัณฑติ (วิชาชีพคร)ู  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑติ (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

P. Cholamjiak, A.A Abdou and Y.J. Cho. (2015). Proximal point algorithms involving fixed points of 

nonexpansive mappings in CAT(0) spaces, Fixed Point Theory Appl. Vol 2015, p.227. 
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Y. Shehu and P. Cholamjiak. (2016). Another look at the split common fixed point problem for 

demicontractive operators, RACSAM. Vol 110, p. 201-208.  

P. Senakka and P. Cholamjiak. (2016). Approximation method for solving fixed point problem of 

Bregman strongly nonexpansive mappings in reflexive Banach spaces, Ricerche Mat. Vol 

65, p. 209-220.  

R. Suparatulatorn, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2017). On solving the minimization problem and 

the fixed-point problem for nonexpansive mappings in CAT(0) spaces, Optim. Meth. Softw. 

Vol 32, p. 182-192. 

P. Sunthr ayuth and P. Cholamjiak. (2018). Iterative methods for solving quasi-variational inclusion 

and fixed point problem in q-uniformly smooth Banach spaces, Numer. Algor. Vol 78, 

p.1019-1044. 

S. Suantai, Y. Shehu, P. Cholamjiak and O.S. Iyiola. (2018). Strong convergence of a self-adaptive 

method for the split feasibility problem in Banach spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 

20: 68. https://doi.org/10.1007/s11784-018-0549-y. 

W. Cholamjiak, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2018).  An inertial forward–backward splitting 

method for solving inclusion problems in Hilbert spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20: 

42. https://doi.org/10.1007/s11784-018-0526-5. 

U. Witthayarat, Y.J. Cho and P. Cholamjiak. (2018). On solving proximal split feasibility problems 

and applications, Ann. Funct. Anal. Vol 9, p. 111-122. 

S. Suantai, Y. Shehu and P. Cholamjiak. (2018). Nonlinear iterative methods for solving the split 

common null point problems in Banach spaces, Optim. Meth. Softw. 

https://doi.org/10.1080/10556788.2018.1472257. 

S. Suantai, N. Pholasa and P. Cholamjiak. (2018). The modified inertial relaxed CQ algorithm for 

solving the split feasibility problems, J. Indust. Manag.Optim. doi: 10.3934/jimo.2018023. 

N.T. Vinh, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2018). A new CQ algorithm for solving split feasibility 

problems in Hilbert spaces, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. https://doi.org/10.1007/s40840-

018-0614-0. 

S. Suantai, N. Pholasa and P. Cholamjiak. (2018). Relaxed CQ algorithms involving the inertial 

technique for multiple-sets split feasibility problems, RACSAM. 

https://doi.org/10.1007/s13398-018-0535-7. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์  ช่อล าเจยีก 

Assistant Professor Watcharaporn  Cholamjiak, D.S. 

 

ชื่อ-สกุล นางวัชรภรณ์  ช่อล าเจยีก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35605002XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 ตอ่ 1792  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2547 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

P. Cholamjiak, W. Cholamjiak, and S. Suantai. (2015). A modified regularization method for finding 

zeros of monotone operators in Hilbert spaces. Journal of Inequalities and Applications, No. 

2015:Vol 220, DOI 10.1186/s13660-015-0739-8. 

W.  Cholamjiak , P.  Cholamjiak, and S.  Suantai.  ( 2015) .  Convergence of iterative schemes for 

solving fixed point problems for multi- valued nonself mappings and equilibrium problems. 

J. Nonlinear Sci. Appl., Vol 8, p 1245–1256. 

W.  Cholamjiak.  ( 2016) .  Shrinking projection methods for a split equilibrium problem and a 

nonspreading-type multivalued mapping. J. Nonlinear Sci., Inpress. p322 – 344 . 

W. Cholamjiak, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2018). An inertial forward–backward splitting 

method for solving inclusion problems in Hilbert spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20: 

42. https://doi.org/10.1007/s11784-018-0526-5. 
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ประวัติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 

Assistant Professor Aiyared Iampan, D.S. 

 

ชื่อ-สกุล นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36002001XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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