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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร  ภาควิชาคณิตศาสตร และบัณฑติวิทยาลยั 

 

หมวดท่ี 1.  ขอมลูท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย: หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ภาษาอังกฤษ:    Master of Science Program in Mathematics   

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณติศาสตร) 

ช่ือยอ (ภาษาไทย):  วท.ม. (คณิตศาสตร) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Master of Science (Mathematics) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ):    M.Sc. (Mathematics) 

 

3. วิชาเอก        

คณิตศาสตร 

 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2  ไมนอยกวา  38  หนวยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 

5.2 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา  

5.3 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

            ไมม ี

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

  



 มคอ.2 

 

2 

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร พ.ศ. 2555 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 17/2559 เมื่อวันท่ี 15 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี xx/xxxx วันท่ี xx เดือน xxxx  พ.ศ. xxxx 

เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษา 2560 

 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมคีวามพรอมเผยแพรวาเปนหลักสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ในป พ.ศ. 2561 

 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

1. อาจารยประจําของสถาบันการศึกษาตาง ๆ       

2. นักวิชาการและนักวิจัยดานตาง ๆ ท่ีใชองคความรูทางคณิตศาสตร 

3. ตําแหนงงานตาง ๆ ท่ีตองการความรูและการประมวลผลทางตัวเลขและตรรกศาสตร เชน นักวิเคราะหระบบ นัก

คณิตศาสตรประกันภัย นักวางแผนการผลิต นักวางแผนสินคา นักการธนาคาร เปนตน ท้ังในหนวยงานราชการและเอกชน 

 

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

1. นายวิจารณ  สดศริ ิ  รองศาสตราจารย Ph.D. (Mathematics) 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

2. นายบัณฑติ  ภิบาลจอมม ี  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat. (Mathematics) 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

คศ.บ. (คณิตศาสตร) 

3. นางสาวสมนึก วรวิเศษ  อาจารย Dr.rer.nat. (Mathematics) 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณสภาพเศรษฐกิจและสงัคมโลกในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก  ประเทศในภูมภิาคเดยีวกันได

รวมตัวกันเปนกลุมประเทศ เชน กลุมอียู สมาคมอาเซียน ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของสภาพคลองในการแขงขันกับภูมิภาค 

อ่ืน ๆ บนโลก อีกท้ังศตวรรษท่ี 21 น้ีเปนยุคของบูรพาภิวัฒน น่ันคอื ประเทศตาง ๆ ไดหันกลับมาคาขายกับทวีปเอเชีย ความ

รวมมือตาง ๆ ในระดับภูมิภาคหรอืระดับนานาชาติจึงถูกยกระดับการดําเนินการตาง ๆ ท่ีเปนมาตรฐานสากล  
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สถานการณการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยน้ันข้ึนอยูกับการเปลีย่นแปลงท่ีมีท้ังปจจัยภายนอกท่ีเก่ียวของ

กับการเปลีย่นแปลงทางสังคม สภาวะแวดลอม วิกฤติพลังงาน การกีดกันทางการคาในรปูแบบของมาตรฐานสิ่งแวดลอม

ระหวางประเทศ และปจจัยภายในท่ีเก่ียวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ีไมเพียงพอ ขอจํากัดทางดานศักยภาพทางเทคโนโลยี และ

ขอจํากัดดานกฎหมาย อีกท้ังฝายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ดวยการกําหนดยุทธศาสตรแหงชาติ ในสวนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไดแก การสรางฐานเศรษฐกิจใหเขมแข็งสมดลุ

และสรางสรรค การสรางมลูคาเพ่ิมท่ีสูงข้ึน การสรางสภาวะแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการผลติการคา การสรางความมั่นคงของ

พลังงานและอาหาร และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงของ

โลกและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ดังน้ันระบบการศึกษาในยุคใหมจึงเนนไปท่ี    สหวิทยาการเปนสําคญั ท้ังน้ีการผลิต

บุคลากรจึงเปนไปทางดานพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศใหมีความรู ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาและกาวทัน

การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีท่ีรวดเร็ว มีความคดิสรางสรรค และสามารถเปนสวนหน่ึงท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศไดในปจจุบันน้ีสถานการณทางเศรษฐกิจเปนแบบโลกาภิวัตน ท่ีมีการติดตอสื่อสารไรพรมแดนและมีการ

เคลื่อนยายเงินทุนอยางอยางมหาสารอยางรวดเร็ว เศรษฐกิจประเทศหน่ึงมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจโลก และสามารถไป

กระทบภูมภิาคอ่ืนในประเทศอีกซกีโลกหน่ึงได แบบจําลองทางคณิตศาสตรเดมิเก่ียวกับเศรษฐกิจมาสามารถใชอธิบายใน

สถานการณท่ีซับซอนน้ีได การเขาใจโครงสรางและสรางองคความรูใหมจะนํามาซึ่งแนวคดิใหมในการพัฒนาและปรับปรุง

แบบจําลองทางคณิตศาสตรใหดยีิง่ข้ึน และจะชวยแกสถานการณทางเศรษฐกิจท่ีจะมผีลกระทบกับประเทศได ในขณะเดียวกัน

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีแผนยุทธศาสตรท่ี 4 และ 5 (พ.ศ. 2555-2559)  เก่ียวกับการพัฒนากําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหเปนกําลังและรากฐานท่ีสําคัญของประเทศ ท้ังการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศใหมั่นคง โดยมเีปาหมายการเพ่ิมสัดสวนนักวิจยัตอประชากรใหสูงข้ึน เพ่ือใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศในทุก ๆ 

ดาน เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาวจะตองมีการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งปจจัยสําคญัอันหน่ึงคือ การพัฒนาบุคลากรทางดาน

การศึกษาทุกระดับใหมีคณุภาพและศักยภาพสูงข้ึน 

11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันถือไดวาเปนยุคขอมลูขาวสาร สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิง่แวดลอมตาง ๆ ลวนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ไปตามขอมูลขาวสารเหลาน้ัน การพิจารณาตดัสินใจในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของรัฐหรือหนวยงานเอกชน ไมวาจะเปน

การคา การลงทุนการพัฒนาสภาพแวดลอมและสังคม จําเปนจะตองมีกระบวนการจดัเก็บ วิเคราะหประมวลผล และแปล

ความหมายอยางถูกตองครบถวน จึงจะสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง ประหยดัและมีประสิทธิภาพ 

ศาสตรทางดานคณิตศาสตรเปนสาขาวิชาท่ีสําคัญในการสรางองคความรูและทักษะในการคดิวิเคราะหขอมูลท้ังเชิงตัวเลขและ

ตรรกศาสตร ซึ่งเปนเครื่องมือสําคญัอีกอยางหน่ึงในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ภาควิชาคณติศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจาํเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

ทางดานคณิตศาสตรท่ีมีคณุภาพ มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัตไิด กระตุนใหเกิดการใช

ความรูทางคณติศาสตรในการสรางความเปนเลศิทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนักคณิตศาสตรรุนใหม ท่ีสามารถ
บูรณาการความรูสาขาคณติศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ประกอบกับปจจุบันบุคลากรทางสาขาวิชาคณิตศาสตรระดับสูงยังขาด

แคลน ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีความพรอมท้ังทางดานคณาจารย  ครุภณัฑ  และ

อุปกรณเครื่องมือ   ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในขอบเขตดังกลาว มีศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยาง

มีประสิทธิภาพ เพ่ือเปนการเปดกวางใหมีการเรียนรูในระดับท่ีสูงข้ึนในกระบวนการทางดานคณติศาสตร โดยมุงเนนให
นักศึกษามีความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานใหนําไปสูวิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยาง

ยั่งยืน  ซึ่งเปนอีกทางหน่ึงในการสงเสริมการพัฒนาประเทศ ใหมีศักยภาพในการผลิต ใหมีขีดความสามารถในการแขงขันในอนุ
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ภูมิภาคลุมนํ้าโขง ท้ังในดานตนทุนการผลติ สงเสริมการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานแกชุมชน โดยพิจารณาปจจัยในการ

รักษาสภาพสิ่งแวดลอม สามารถผลิตงานวิจัยท่ีมีประโยชนและเปนท่ียอมรับ ท้ังสามารถนําความรูไปประยุกตใชในดานตาง ๆ 
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบการผลิตบัณฑิต การวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง การพัฒนาสูความเปนเลิศ

ทางวิชาการ ท่ีเปนศูนยกลางของแหลงความรูและขอมลูการวิจัยในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง    ตลอดจนตระหนักถึงความสําคญั

และวิธีการวิจยัหาความรูเพ่ิมเติมไดในอนาคต   เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนท่ีมีความรูระดบัสูงทางดานคณติศาสตร 

เพ่ือการพัฒนาประเทศ    และหลักสูตรใหทันสมัย ดวยเหตุผลดังกลาวมาขางตน ทางภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

จึงเล็งเห็นความสําคญัอยางยิ่งในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ซึ่งจะไดใชประโยชน

อยางถูกตองและเตม็ท่ีในสาขาวิชาอ่ืน เชน ทางดานวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือสนับสนุนความกาวหนา

ของสาขาวิชาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความรอบรูในสาขาเหลาน้ัน  ในการสรางความเช่ือมโยงท่ีมีประโยชนใน

ดานความรูและใชงานลําดับตอไป 

13. ความสัมพันธกับหลกัสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 13.1 การบริหารหลักสูตร  

ไมม ี

 13.2 การบริการใหหลักสูตรอ่ืน 

           ไมม ี  
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หมวดท่ี 2.  ขอมลูเฉพาะของหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุงผลิตมหาบัณฑิตใหมี

ความรูความเขาใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาคณิตศาสตร มีความสามารถในการทําวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขา
วิชาชีพได โดยการใชความรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงการบูรณาการรวมกับสาขาอ่ืนๆ นํามาประยุกตใหเกิดการ
พัฒนาความรูใหมหรือวิธีการปฏิบัติงานใหมในสาขาวิชาไดอยางสรางสรรค มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพ  

1.2 วัตถุประสงค 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  มีวัตถุประสงคเพ่ือผลติ

มหาบัณฑิตท่ีมีคณุสมบัตดิังน้ี 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสีําคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร  
(2) สามารถประยุกตความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(3) สามารถวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม อีกท้ังสามารถถายทอดและเผยแพรความรูทางคณิตศาสตรได  
(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร  การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การจัดการสมยัใหม ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง 
(5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ  

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. พัฒนาบุคลากรดานการเรียน การ

สอนและการบริการวิชาการ 

- อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารยใหม

ตองเขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอน

รูปแบบตางๆ และการวัดผลประเมินผล 
ท้ังน้ีเพ่ือใหมีความรูความสามารถใน

การประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิท่ีผูสอนจะตองสามารถวัดและ

ประเมินผลไดเปนอยางด ี

- อัตราสวนอาจารยใหมท่ีผานการอบรม

เก่ียวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบตางๆ 

และการวัดผลประเมินผล  
 

 

 

 

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ

สอน ใหทํางานบริการวิชาการแกองคกร

ภายนอก 

 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ

วิชาการแกองคกรภายนอก 

- ระดับคะแนนผลประเมินความพึงพอใจ

ของผูใชบริการวิชาการ 

- สงเสริมการเพ่ิมตําแหนงทางวิชาการ
ของผูสอน โดยสนับสนุนใหทําแผนการ

ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ  

- สัดสวนตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยผูสอนในหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

2. การพัฒนานักศึกษา -สงเสรมินักศึกษาเสนอผลงานวิจัย

ระดับชาต/ินานาชาติ 

- จํานวนบทความท่ีนําเสนอผลงานวิจัย

ของนักศึกษาในระดับชาต/ินานาชาต ิ 

-สงเสรมินักศึกษาทําวิจัยในตางประเทศ 

 

- จํานวนนักศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุน

ใหไปทําวิจัยในตางประเทศ 

-เชิญผูทรงคณุวุฒิมาบรรยายพิเศษ 

 

- จํานวนผูทรงคุณวุฒิท่ีมาบรรยาย 

- จํานวนนักศึกษาท่ีเขาฟงการบรรยาย

พิเศษโดยผูทรงคุณวุฒิ 

-สงเสรมินักศึกษาใหผลิตผลงานวิจัยท่ี

ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาต/ินานาชาติ 

- จํานวนบทความของนักศึกษาท่ีไดรับ

การตพิีมพในวารสารวิชาการระดบัชาติ/

นานาชาติ  
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หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 2 ขอ 7  

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 
 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
 ไมม ี

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาตน  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ  เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม (ถามี) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

(1) เปนผูมีคณุสมบัตติามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน  วาดวย  การศกึษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด

ท่ี  5 ขอ 21.2  

(2) ผูเขาศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 จะตองสําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา สาขาวิชา

คณิตศาสตร คณติศาสตรประยุกต คณิตศาสตรศึกษา  หรือปรญิญาตรีสาขาอ่ืนท่ีเรียนคณิตศาสตรมาแลวไม

นอยกวา 15 หนวยกิต หรืออยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสตูรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในหลักสูตรไมเพียงพอ รวมท้ังทักษะและความสามารถการ

ใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3 

นักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนทางคณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา

เพ่ิมเตมิตามคําแนะนําของกรรมการบริหารหลักสูตร  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ปท่ี 1 15 15 15 15 15 

ปท่ี 2 - 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- 15 15 15 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษา 600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

งบประมาณแผนดิน - - - - - 

คาธรรมเนียมวิจยัระดับปรญิญาโท 
(50,000 บาทตอคนตอภาคการศกึษา) 

1,500,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รวมรายรับ 2,100,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 

 

ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

งบใชสอย ตอบแทนและวัสด ุ      

- คาใชจายของผูทรงคุณวุฒิภายนอก

สอบวิทยานิพนธ(15,000 บาทตอคน) 
- 225,000 225,000 225,000 225,000 

-คาใชจายของนักศึกษาท่ีสามารถใช

เงินในสวนคาธรรมเนียมวิจัยท่ีเรยีก
เก็บ 50,000 บาทตอคนตอภาค

การศึกษา(คิด 75% ของท่ีนักศึกษา

จายจริง) 

1,250,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

- คาใชจายของผูทรงคุณวุฒิมา
บรรยายพิเศษ(สองครั้งตอป) 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

- คาใชสอยอ่ืน ๆ 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

- คาวัสด ุ 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

งบครุภัณฑ 700,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

คาตอบแทน      

- คาตอบแทนกรรมการสอบเคาโครง

วิทยานิพนธ (4,000 บาทตอคน) 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 
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ประมาณการรายจาย 
ปงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

- คาตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ (5,000 บาทตอคน) 

 75,000 75,000 75,000 75,000 

- คาตอบแทนกรรมการสอบ

วิทยานิพนธของผูทรงวุฒิ (4,000 บาท
ตอคน) 

 60,000 60,000 60,000 60,000 

- คาตอบแทนผูทรงวุฒิบรรยายพิเศษ

(สองครั้งตอป) 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวมรายจาย 2,055,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 4,020,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศกึษาตอหลักสตูร = 268,000 บาท 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบช้ันเรยีน  

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑติศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวยการ

ลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบและประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

 3.1.1 จํานวนหนวยกิต     

 แผน ก แบบ ก 2                     รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   38  หนวยกิต 

 

 3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

แผน ก แบบ ก 2   

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  38 

1)  หมวดวิชาบังคับ   14 

2)  หมวดวิชาเลือก  ไมนอยกวา 12 

3)  วิชาวิทยานิพนธ   12

  

 

 3.1.3  รายวิชา     

  แผน ก แบบ ก 2 

  3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ     

**321 711 พีชคณิต 3(3-0-6) 

 Algebra  
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**321 712 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Algebra  

**321 721 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 

 Real Analysis  

**321 751 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 

 Topology  

**321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1 1(1-0-2) 

 Seminar in Mathematics I   

**321 892 สัมมนาทางคณิตศาสตร 2 1(1-0-2) 

 Seminar in Mathematics II  
 

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก 

  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ ตอไปน้ีเปนจาํนวนไมนอยกวา 12 หนวย

กิต   หรือจากรายวิชาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑติศึกษาท่ีภาควิชาคณิตศาสตรจะเปดเพ่ิมเติมภายหลัง   หรือ

รายวิชาอ่ืนๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาคณติศาสตรและคณิตศาสตรประยุกต  โดยความเห็นชอบ

กรรมการบริหารหลักสตูร ท้ังน้ีกําหนดใหนักศึกษาตองเลือกเรียนรายวิชา 314 717 ทฤษฎีกาลัว หรือ 

314 722 ทฤษฎีเมเชอรนามธรรม อยางนอย 1 รายวิชา  

**321 713 ก่ึงกรุป 3(3-0-6) 

 Semigroups  

**321 714 ทฤษฎีออโตมาตา 3(3-0-6) 

 Automata Theory  

**321 715  พีชคณิตสากล 3(3-0-6) 

 Universal Algebra  

**321 716  ทฤษฎีมอดูล 3(3-0-6) 

 Module Theory  

**321 717 ทฤษฎีกาลัว 3(3-0-6) 

 Galois Theory  

**321 718 เรื่องคัดสรรทางพีชคณติ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Algebra  

**321 722 ทฤษฎีเมเชอรนามธรรม 3(3-0-6) 

 Abstract Measure Theory  

**321 723 การวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 

 Complex Analysis  

**321 724 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 Probability Theory  

**321 725 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 

 Banach Space Theory  

**321 726 เรื่องคัดสรรทางคณิตวิเคราะห 3(3-0-6) 
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 Selected Topics in Mathematical Analysis  

**321 727 เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Complex Analysis  

**321 728 เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีความนาจะเปนและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Probability Theory and Applications  

**321 741 ทฤษฎีเชิงการจัด 3(3-0-6) 

 Combinatorial Theory  

**321 742   ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 

 Graph Theory   

**321 743 เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Graph Theory   

**321 745 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Advanced Mathematics  

**321 752 เรขาคณิตเชิงอนุพันธของเสนโคงและผิว 3(3-0-6) 

 Differential Geometry of Curves and Surfaces  

**321 753 เรขาคณิตเชิงอนุพันธข้ันสูง  3(3-0-6) 

 Advanced Differential Geometry  

**321 754 เรื่องคัดสรรทางเรขาคณติเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Differential Geometry  

*321 781 ทฤษฎีจํานวนพีชคณิต 3(3-0-6) 

 Algebraic Number Theory  

**321 782 จํานวนพีแอดิกและทฤษฎีแวลูเอชัน 3(3-0-6) 

 p-Adic Numbers and Valuation Theory  

**321 783 เสนโคงอิลลิปติก 3(3-0-6) 

 Elliptic Curves  

**321 784 ทฤษฎีจํานวนวิเคราะห 3(3-0-6) 

 Analytic number Theory  

**321 785 เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Number Theory  

**333 725 ทฤษฎีของการแจกแจง 3(3-0-6) 

 Theory of Distributions  

**333 731  สมการเชิงอนุพันธสามัญและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Ordinary Differential Equations and Applications  

**333 732 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Partial Differential Equations and Applications  

**333 733 สมการเชิงอนุพันธยอยไมเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Nonlinear Partial Differential Equations  
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*333 741 ระบบเชิงพลวัต 3(3-0-6) 

 Dynamical Systems  

**333 742 ทฤษฎีการควบคุมทางคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

 Mathematical Control Theory  

**333 749 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

 Mathematics of Finance  

**333 761 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis and Applications  

**333 763 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอย 3(3-0-6) 

 Numerical Methods for Partial Differential Equations  

 **333 764 วิธีสมาชิกจํากัด 3(3-0-6) 

 Finite Element Methods  

**333 765 วิธีสมาชิกขอบ  3(3-0-6) 

 Boundary Element Methods  

   3.1.3.4 วิชาวิทยานิพนธ 

   **321 899  วิทยานิพนธ    12 หนวยกิต 

     Thesis 

  * รายวิชาใหม 

   **รายวิชาปรับปรุง 

คําอธิบายระบบรหัสวิชา 
ตัวเลข 321 สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาคณติศาสตร 

ตัวเลข 333 สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต 

ตัวเลขตัวท่ี 4 หมายถึง ระดับของรายวิชา 

ตัวเลขตัวท่ี 5 หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมองคความรูของรายวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุมวิชาทางพีชคณิต 

เลข 2 หมายถึง กลุมวิชาทางการวิเคราะหและแคลคูลสั 

เลข 3 หมายถึง กลุมวิชาทางสมการเชิงอนุพันธ 

เลข 4 หมายถึง กลุมวิชาทางคณิตศาสตรประยุกต 

เลข 5 หมายถึง กลุมวิชาทางเรขาคณิตและทอพอโลย ี
เลข 6 หมายถึง กลุมวิชาทางระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

เลข 7 หมายถึง กลุมวิชาทางคอมพิวเตอร 

เลข 8 หมายถึง กลุมวิชาทางทฤษฎีจํานวนและการประยุกต 

เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ 
ตัวเลขตัวท่ี 6 หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 
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3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
  หนวยกิต 

**321 711 พีชคณิต 3(3-0-6) 

 Algebra   

**321 712 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Algebra  
**321 721 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 

 Real Analysis  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 9 
 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หนวยกิต 

**321 751 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 
 Topology  

3xx  xxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course  

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 18 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

  หนวยกิต 
**321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1 1(1-0-2) 

 Seminar in Mathematics I  

3xx  xxx วิชาเลือก 6 

 Elective Course  
**321 899 วิทยานิพนธ 3 

 Thesis   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 

รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 28 
 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

  หนวยกิต 

**321 892 สัมมนาทางคณิตศาสตร 2 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics II  

**321 899 วิทยานิพนธ 9 

 Thesis   

รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน 10 
รวมจํานวนหนวยกิตสะสม 38 
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3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

**321 711 พีชคณิต  3(3-0-6) 

 Algebra  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ทบทวนกรุป ทฤษฎีบทซิโล  ริงและฟลด ไอดีลใหญสดุ ไอดลีเฉพาะ  

โดเมนแบบไอดลีมุขสําคัญ  โดเมนการแยกตัวประกอบไดอยางเดยีว โดเมนแบบยุค

ลิด ฟลดภาคขยายข้ันแนะนํา 

  Review of groups,  Sylow’s theorem, rings and fields, maximal 

ideals, prime ideals, principal ideal domains, unique factorization 

domains, Euclidean domains,  introduction to extension  field 
  

 

**321 712   พีชคณิตเชิงเสน  3(3-0-6) 
 Linear Algebra  

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ปริภูมเิวกเตอร การแปลงเชิงเสนและเมทริกซ ปรภิูมผิลคณูภายใน 

รูปแบบบัญญัติ รูปแบบเชิงเสนคู ผลคณูเทนเซอร 

  Vector spaces, linear transformations and matrices, inner 

product spaces, canonical forms, bilinear forms, tensor products 
  

 

**321 713 ก่ึงกรุป 3(3-0-6) 

 Semigroups 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมมี   

  แนวคิดเบ้ืองตน   ความสัมพันธของกรีน   ก่ึงกรุป 0-เชิงเดียว   ก่ึงกรุป

ผกผัน  ก่ึงกรุปการแปลง 

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

inverse semigroups, transformation semigroups 

 

 

**321 714   ทฤษฎีออโตมาตา 3(3-0-6) 

 Automata Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ออโตมาตาจํากัด ภาษาปรกติ ทฤษฎีบทคลีนี ตรรกศาสตรอันดับข้ันท่ีสอง 

ของสายอักขระ ทฤษฎีบทของบูคี 

  Finite automata, regular languages, the Kleene theorem, 

monadic second order logics of strings, Büchi’s theorem 
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**321 715 พีชคณิตสากล 3(3-0-6) 

 Universal Algebra 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  แลตทิซ ตัวดําเนินการปด การเช่ือมโยงกาลัว พีชคณิต พีชคณิตยอย 

พีชคณิตผลหาร ทฤษฎีบทสาทิสสณัฐาน ผลคูณตรงและผลคณูตรงยอย เทอม ทรี พหุ

นาม วาไรตี เอกลักษณ  พีชคณิตเสรี ทฤษฏีบทของเบอรคอฟฟ   

  Lattices, closure operators, Galois connections, algebras, 

subalgebras, quotient algebras, homomorphism theorem, direct and 

subdirect products, terms,  trees,  polynomials, varieties, identities, free 

algebras, Birkhoff’s theorem 
 

 

**321 716 ทฤษฎีมอดูล 3(3-0-6) 

 Module Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  มอดูล  สาทิสสัณฐาน มอดูลผลหาร  ผลบวกตรงและผลคณูตรงของมอดูล 

มอดูลแบบเสรี  มอดูลแบบอินเจคทีฟและมอดูลแบบโปรเจคทีฟ  มอดูลแบบก่ึง

เชิงเดียว มอดูลแบบอารทิน และมอดูลแบบเนอเทอร 

  Modules, homomorphisms, quotient modules, direct sums and 

products, free modules, injective modules and projective modules, 

semisimple modules, Artinian modules and Noetherian modules 
 

 

 

**321 717 ทฤษฎีกาลัว 3(3-0-6) 

 Galois Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 711  

  ฟลดภาคขยาย  ฟลดปดเชิงพีชคณิต ภาวะซ้ําของราก  ฟลดจํากัด ทฤษฎี

กาลัวและการประยุกต การสรางเชิงเรขาคณิต 

  Extension fields,  algebrically closed fields, multiplicity of roots, 

finite fields, Galois theory and applications, geometric constructions 

 

 

**321 718 เรื่องคัดสรรทางพีชคณติ  3(3-0-6) 
 Selected Topics in Algebra 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  หัวขอคัดสรรทางพีชคณิต ท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in algebra 
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**321 721 การวิเคราะหเชิงจริง 3(3-0-6) 

 Real Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  เมเชอรเลอเบกบนเสนจํานวนจริง ฟงกชันหาเมเชอรเลอเบกได ปริพันธเลอ

เบก 

  Lebesgue measure on the real line,  Lebesgue measurable  

functions,  Lebesgue  integral 

 

 

**321 722 ทฤษฎีเมเชอรนามธรรม 3(3-0-6) 

 Abstract Measure Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 721  

  ปริภูมิเมเชอรนามธรรม ทฤษฎีการหาอนุพันธ เมเชอรผลคูณ เมเชอร

เครื่องหมาย 

  Abstract measure spaces, differentiation theory, product 

measures, signed measures 

 

 

**321 723 การวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 

 Complex Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ทอพอโลยีบนระนาบจํานวนเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห การหาปรพัินธ

เชิงซอน ภาวะเอกฐาน การลูเขาในปริภูมิของฟงกชันวิเคราะห ฟงกชันท่ัว 

  Topology on complex plane, analytic functions, complex 

integration, singularity, convergence in the space of analytic functions, 

entire functions 
 

 

**321 724   ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 Probability Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 721 

  ปริภูมิความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจง  คาคาดหมาย  ความ

แปรปรวนและความแปรปรวนรวมเก่ียว  หลักการการลูเขา  กฎของเลขจํานวนมาก  

การลูเขาอยางออนและทฤษฎีบทลิมิตกลาง 

  Probability spaces, random variables and distributions, expected 

values, variances and covariances, convergence concepts, law of large 

numbers, weak convergence and central limit theorems 
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**321 725 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 

 Banach Space Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 721  

  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับปริภูมิบานาค ทอพอโลยีแบบออนและแบบออน

สตาร ตัวดาํเนินการเชิงเสน ฐานแบบชาวเดอร ความกลมมนและความราบเรียบ 

  Basic concepts on Banach spaces, the weak and weak* 

topologies, linear operators, Schauder bases, rotundity and smoothness 

 

**321 726 เรื่องคัดสรรทางคณิตวิเคราะห 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Mathematical Analysis 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  หัวขอคัดสรรทางคณิตวิเคราะห ท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in mathematical analysis 

 

 

**321 727 เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงซอน 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Complex Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  หัวขอคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงซอน ท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in complex analysis  

 

 
**321 728 เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีความนาจะเปนและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Probability Theory and Applications 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  หัวขอคัดสรรทางทฤษฎีความนาจะเปนและการประยุกต ท่ีกําลังไดรบั

ความสนใจ 

  Selected interesting topics in probability theory and 

applications  

 
**321 741 ทฤษฎีเชิงการจัด 3(3-0-6) 

 Combinatorial Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ปญหาการแจงนับ   หัวขอทางคณิตศาสตรเชิงการจัด การออกแบบเชิงการ

จัดและเรขาคณิตจํากัด 

  Enumeration problems, topics in combinatorics, combinatorial 

design and finite geometry 
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**321 742   ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 Graph Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  กราฟและการประยุกต แนวคิดพ้ืนฐานของกราฟ เทคนิคการพิสูจนทาง

ทฤษฎีกราฟ  ตนไม  ภาวะเช่ือมโยง กราฟออยเลอรและกราฟแฮมิลตัน การใหสีและ

ปญหาท่ีเก่ียวของ หัวขอทางทฤษฎีกราฟ 

  Graphs and applications, basic concepts of graphs, proof 

techniques in graph theory, trees, connectivity, Eulerian graphs and 

Hamiltonian graphs, colorings and related problems, topics in graph 

theory 
 

 

**321 743 เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Graph Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  หัวขอคัดสรรทางทฤษฎีกราฟ ท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in graph theory  
 

**321 745 เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Advanced Mathematics 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  หัวขอคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสงู ท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in advanced mathematics  
 

**321 751 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 

 Topology 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ปริภูมิเชิงทอพอโลยีและฟงกชันตอเน่ือง  ปริภูมิยอย  ทอพอโลยีผลคูณ 

และทอพอโลยีผลหาร  ความเช่ือมโยง  ความกระชับ  สัจพจนการแยกกันและ 

การนับได  การเปนปริภูมิเมตริกได 

  Topological spaces and continuous functions, subspaces, 

product topology and quotient topology, connectedness, compactness, 

separation and countability axioms, metrizability 
 

**321 752   เรขาคณิตเชิงอนุพันธของเสนโคงและผิว 3(3-0-6) 

 Differential Geometry of Curves and Surfaces 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 711, 321 751 
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  แคลคูลัสบนปรภิูมิยุคลิด  สนามกรอบ  เรขาคณิตยุคลิด   แคลคูลัสบนผิว    

ตัวดําเนินการรูปราง  เรขาคณิตของผิวใน ℝ3 เรขาคณิตรีมันน 

  Calculus on Euclidean space, frame fields, Euclidean geometry, 

calculus on a surface, shape operators, geometry of surfaces in ℝ3, Riemannian 

geometry 

 

**321 753   เรขาคณิตเชิงอนุพันธข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Differential Geometry 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 751 
  ทฤษฎีแมนิโฟลด  เทนเซอร  แมนิโฟลดก่ึงรีมันน  แมนิโฟลดยอย 

ก่ึงรีมันน เรขาคณิตรีมันนและลอเรนซ 

  Manifold theory, tensors, semi-Riemannian manifolds, semi-

Riemannian submanifolds, Riemannian and Lorentz geometry 

 
 

**321 754 เรื่องคัดสรรทางเรขาคณติเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Differential Geometry 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 751 
  หัวขอคัดสรรทางเรขาคณิตเชิงอนุพันธท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in differential geometry  

 

 
*321 781 ทฤษฎีจํานวนพีชคณิต 3(3-0-6) 

 Algebraic Number Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 711 

  จุดเริ่มตนของทฤษฎีจํานวนพีชคณิต สมาชิกซึ่งอินทิกรลัเหนือโดเมน 

ภาคขยายพีชคณิตของฟลด ฟลดจํานวนพีชคณิต ฐานหลักอินทิกรัล โดเมนเดเดคินด 

นอรมของไอดีล การแยกจํานวนเฉพาะในฟลดจาํนวน หนวยในฟลดกําลังสองจริง 

กรุปคลาสไอดลี ทฤษฎีบทหนวยของดีรีเคล 

  Origin of algebraic number theory, elements integral over a 

domain, algebraic extension of a field, algebraic number fields, integral 

bases, Dedekind domains, norms of ideals, factoring primes in a 

number field, units in real quadratic fields, the ideal class group, 

Dirichlet’s unit theorem 

 

 

**321 782 จํานวนพีแอดิกและทฤษฎีแวลูเอชัน 3(3-0-6) 

 p-Adic Numbers and Valuation Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 711 
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  แวลูเอชัน คอมพลีชัน  ภาคขยายของแวลูเอชัน ฟลดเฉพาะท่ี 

  Valuations, completions, extensions of valuations, local fields 

 
 

 

**321 783 เสนโคงอิลลิปติก 3(3-0-6) 

 Elliptic Curves 
 เง่ือนไขของรายวิชา : 321 781 

  บทนิยามของเสนโคงอิลลิปติก สมการไวแยรสทราสสและกฎของกรุปบนเสน

โคงอิลลิปติก การคํานวณหาอันดับของจุดบนเสนโคงอิลลิปติกเหนือฟลดจํากัด อันตร

สัณฐานโฟรเบนิอุส เสนโคงอิลลิปติกบนจํานวนเชิงซอนและภาวะเปนคาบสองช้ัน เสน

โคงอิลลิปติกบนฟลดเฉพาะท่ี เสนโคงอิลลิปติกบนฟลดจํานวนและทฤษฎีบทของมอร

เดลล-เวล การประยุกตใชเสนโคงอิลลิปติกในวิทยาการเขารหัสลับและการแยกตัว

ประกอบ 

  Definition of elliptic curves, Weierstrass equations and  group 

law on elliptic curves, computing order of points on elliptic curves over 

finite fields, Frobenius endomorphism, elliptic curves over complex 

numbers and double periodicity, elliptic curves over local fields, elliptic 

curves over number fields and Mordell-Weil theorem, applications of 

elliptic curves to cryptography and factorization 

 

**321 784 ทฤษฎีจํานวนวิเคราะห 3(3-0-6) 

 Analytic Number Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ทบทวนทฤษฏีบทหลักมูลเลขคณติ  ฟงกชันเลขคณิตและการคูณแบบ 

ดีรีเคล  คาเฉลี่ยของฟงกชันเลขคณิต  แคแรกเทอรของกรุปสลับท่ีจาํกัด   อนุกรมดี

รีเคลและผลคูณออยเลอร   ฟงกชันซีตาของรีมันน   ทฤษฎีบทจํานวนเฉพาะ 

  Review of the fundamental theorem of arithmetic, arithmetic 

functions and Dirichlet multiplication, average of arithmetic functions, 

characters of finite abelian groups,  Dirichlet series and Euler products, 

the Riemann zeta function, the prime number theorem 

   

**321 785 เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 

 Selected Topics in Number Theory 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  หัวขอคัดสรรทางทฤษฎีจํานวน ท่ีกําลังไดรับความสนใจ 

  Selected interesting topics in number theory  
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**321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร 1  1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics I 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  การเลือกหัวขอเรื่อง การวางแผนการสัมมนา การนําเสนอปากเปลา การ

อภิปรายและตอบปญหาเก่ียวกับงานวิจัยท่ีนําเสนอซึ่งเปนงานวิจัยใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับสาขาท่ีสนใจ 

  Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion 

and question clarification related to recent research publication in the 

field of interest 

 
**321 892 สัมมนาทางคณิตศาสตร 2  1(1-0-2) 

 Seminar in Mathematics II 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  การเลือกหัวขอเรื่อง การวางแผนการสัมมนา การนําเสนอปากเปลา การ

อภิปรายและตอบปญหาเก่ียวกับงานวิจัยท่ีนําเสนอซึ่งเปนงานวิจัยใหม ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับสาขาท่ีสนใจ 

  Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion 

and question clarification related to recent research publication in the 

field of interest 

 

 

**321 899 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 

 Thesis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  การทําวิจัยดานคณิตศาสตร การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและเขียน

ผลงานวิจัยในรูปวิทยานิพนธ ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา 

  Conducting research in the field of Mathematics and writing 

results in the form of a thesis under supervision of a supervisor 
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**333 725 ทฤษฎีของการแจกแจง 3(3-0-6) 

 Theory of Distributions 
 เง่ือนไขของรายวิชา :  321 721 

  ฟงกชันไดแรคเดลตาและลําดับเดลตา ฟงกชันทดสอบและการแจกแจง   

การหาอนุพันธและการคณูโดยฟงกชันปรับเรียบ  การแจกแจงดวยค้ําจุนกระชับ   

ผลคณูเทนเซอร  สังวัตนาการ  แกนกลางการแจกแจง  ผลการแปลงพิกัดและดึง

กลับ  การแจกแจงแบบบรรเทาและผลการแปลงฟูเรยีร การแปลงฟูเรียร-ลาปลาซ 

  The Dirac delta function and delta sequences, test functions 

and distributions, differentiation and multiplication by smooth 

functions,  

distributions with compact support, tensor products, convolution, 

distribution kernels, coordinate transformations and pull back, 

tempered  

distributions and Fourier transforms, the Fourier-Laplace transform 

 

 

**333 731 สมการเชิงอนุพันธสามัญและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Ordinary Differential Equations and Applications 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ทฤษฎีบทการมีอยูและความเปนหน่ึงเดียว ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ

เชิงเสน ระบบอิสระบนระนาบ  สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน 

  Existence and uniqueness theorems, the theory of linear 

differential equations, plane autonomous systems, nonlinear 

differential equations 

 
**333 732 สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต 3(3-0-6) 

 Partial Differential Equations and Applications 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  สมการคลื่นหน่ึงมติิ  สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงเสนอันดับสองในสองตัว

แปร สมบัติบางประการของสมการเชิงวงรีและสมการเชิงพาราโบลา  วิธีการแยกตัว

แปรและอนุกรมฟูเรียร  ปญหาไมเอกพันธุ  ปญหาในมิติสูงและผลคณูอนุกรมฟูเรียร  

ทฤษฎีสตูรม-ลียูวีลและการกระจายฟูเรียรรูปท่ัวไป  การแปลงฟูเรยีร  การแปลงลา

ปลาซ ฟงกชันของกรีน 

  The one-dimensional wave equation, linear second-order 

partial differential equations in two variables, some properties of 

elliptic and parabolic equations, separation of variables and Fourier 

series, nonhomogeneous problems, problems in higher dimensions and 

multiple Fourier series, Sturm-Liouville theory and general Fourier 
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expansions, the Fourier transform, the Laplace transform, Green’s 

functions 

**333 733 สมการเชิงอนุพันธยอยไมเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Nonlinear Partial Differential Equations 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 333 732 

  สมการเชิงอนุพันธยอย สมการอันดับหน่ึงและสมการลักษณะเฉพาะ ผล

เฉลยอยางออนของสมการเชิงไฮเพอรโบลิก กระบวนการแพร ระบบสมการเชิง 

ไฮเพอรโบลิก สมการปฎิกิริยา-การแพร สมการเชิงวงร ี

  Partial differential equation, first order equations and 

characteristic equations, weak solutions to hyperbolic equations, 

diffusion processes, hyperbolic systems, reaction-diffusion equations, 

elliptic equations 
 

 

*333 741 ระบบเชิงพลวัต 3(3-0-6) 

 Dynamical Systems 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ขอบขายของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การสรางและวิเคราะหของตัวแบบ

ความสัมพันธของตัวแบบกับขอมลู การประเมินคาของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การ

หาคาเหมาะสมท่ีสดุ 

  The scope of mathematical model, construction and analysis 

of models, the relation of model to data, evaluation of mathematical 

model, optimization 

 

**333 742 ทฤษฎีการควบคุมเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 Mathematical Control Theory 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
  ผลเฉลยเมทริกซของระบบเชิงเสน ระบบการควบคุมเชิงเสน เสถียรภาพ 

การควบคุมเหมาะสมท่ีสุด 

  Matrix solutions of linear systems, linear control systems, 

stability, optimal control 

 
**333 749 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 

 Mathematics of Finance 

 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  ทฤษฎีความนาจะเปน  การจัดการรายการลงทุนและแบบจําลองราคา

สินทรัพยจากการลงทุน ตราสารทางการเงินและการกําหนดราคา แบบจําลอง 

คอกซ-รอสส-รูบินสไตน สมการกําหนดราคาตราสารของแบล็ค-โชลส 
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  Probability theories, portfolio and the capital asset pricing 

model, option and pricing, the Cox-Ross-Rubinstein model, the Black-

Scholes option pricing formula 

**333 761 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis 
 เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

  สมการไมเชิงเสน การประมาณพหุนามและการประมาณคาในชวง  การหา

อนุพันธเชิงตัวเลขและสูตรเชิงผลตาง การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปญหาคาเริม่ตนสอง

มิติ ปญหาคาขอบสองมิต ิ

  Nonlinear equation, polynomial approximation and 

interpolation, numerical differentiation and difference formulas, 

numerical integration, two-dimensional initial-value problems, two-

dimensional boundary-value problems 

 

 

 
**333 763 วิธีเชิงตัวเลขสําหรับสมการเชิงอนุพันธยอย 3(3-0-6) 

 Numerical Methods for Partial Differential Equations 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 333 761, 333 732 

  สมการลาปลาซ  วิธีผลตางจํากัดสาํหรับปญหาการเพ่ิมทวี  วิธีผลตาง

จํากัด สําหรับสมการการแพร วิธีผลตางจํากัดสําหรับสมการการนําพา วิธีผลตาง

จํากัดสําหรับ สมการการนําพา-การแพร วิธีผลตางจํากัดสําหรับสมการคลื่น 

  The Laplace equation, finite difference methods for 

propagation problems, the diffusion equation, finite difference 

methods for the convection equation, finite difference methods for 

the convection-diffusion equation, finite difference methods for the 

wave equation 

 

 
 

**333 764 วิธีสมาชิกจํากัด 3(3-0-6) 

 Finite Element Methods 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 333 761, 333 732 
  แนวคิดท่ัวไป     แนววิธีโดยตรง    การสรางสตูรแปรผันและนํ้าหนัก

ตกคาง  แนววิธีท่ัวไปของการวิเคราะหโครงสราง   ฟงกชันตัวแปรเสริม   การ

วิเคราะหความเคน    การวิเคราะหการไหลของความรอนและของไหลในสถานะคง

ตัว 
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  General concepts, direct approach, variational and weighted 

residual formulations, general approach to structural analysis, 

parameter functions, stress analysis, steady-state thermal and fluid 

flow analysis 
 

 

 

 
 

 

**333 765 วิธีสมาชิกขอบ 3(3-0-6) 

 Boundary Element Methods 

 เง่ือนไขของรายวิชา : 333 761, 333 732 

  บทนํา ภูมิหลังเชิงคณติศาสตร การสรางสูตรของวิธีสมาชิกขอบ ปญหาท่ี

เกิดจากมมุ    ปญหาปวสซง   วิธีช้ินประกอบตามขอบแบบสวนกลบัคูกันและปญหา

แบบไมเชิงเสน  การประยุกต 

  Introduction, mathematical background, formulation of the 

boundary element method, corner problems, Poisson problems, dual 

reciprocity boundary element method and non-linear problems, 

applications 
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3.2  ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิ 

1 นายกิตติกร  นาคประสิทธิ ์  รองศาสตราจารย Ph.D.(Mathematics) 

M.Sc.(Mathematics) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

2 นายธวัช  ชางผัส  รองศาสตราจารย Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

3 นางนรากร  คณาศรี  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

4 นายวจิารณ  สดศิริ  รองศาสตราจารย Ph.D.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

5 นายสมจิต  โชติชัยสถิตย  รองศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร)  

วท.บ.(ศึกษาศาสตร-คณิตศาสตร)  

6 นายสาธิต  แซจึง  รองศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

7 นายสุพจน  ไวทยางกูร  รองศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

ศศ.บ.(การมัธยมศึกษา) 

8 นายเกียรติ  แสงอรุณ  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

9 นางเกียรติสุดา  นาคประสิทธิ ์  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

10 นายคณิต  มุกดาใส  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

11 นายคําสิงห  นนเลาพล  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

12 นายธงชัย  บทมาตย  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

13 นายบัณฑิต  ภิบาลจอมม ี  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

คศ.บ.(คณิตศาสตร) 
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ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิ 

14 นายประกิต  จําปาชนม  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

15 นางสาวพิกุล  ภูผาสุข  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

16 นายวัชรินทร  คลองดี  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

17 นางสาวเสวียน ใจดี  ผูชวยศาสตราจารย Ph.D.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

18 นางอังคณา  บุญยืด  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

19 นายจีระยุทธ เวทยวีระพงศ  อาจารย ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

M.Sc.(Mathematics) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

20 นางสาวทศพร  แถลงธรรม  อาจารย วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(ประกันภยั) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

21 นายทศพร  ทองจันทึก  อาจารย Ph.D.(Mathematics) 

B.Sc.(Pure Mathematics) 

22 นายพงศกร  ยศแกว  อาจารย ปร.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

23 นางสาวรจนา  เชียวชาญ  อาจารย Ph.D.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

24 นายวีระชยั  สาระคร  อาจารย วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

25 นางสาวสมนึก วรวิเศษ  อาจารย Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

หมายเหต ุ รายละเอียดเกีย่วกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 

 

3.2.2 อาจารยพิเศษ  

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจาํตัวบัตรประชาชน ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิ 

1 นายเที่ยง ภูมิสะอาด   รองศาสตราจารย วท.ม. (คณิตศาสตร) 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  

         ไมม ี

 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ 
5.1 คําอธิบายโดยยอ 

การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับคณิตศาสตร โดยใหมีการดําเนินการ การเสนอเคาโครง การทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรียบเรียงผลการวิจยั การเสนอผลการวิจัยในรูปบทความ

ตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

5.2.1 มีความรูและทักษะดานคณติศาสตร 

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานคณติศาสตร 

5.2.3 มีการพัฒนาดาน ทัศนคติ คณุธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

 

5.3 ชวงเวลา 

 แผน ก แบบ ก 2  ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 2 เปนตนไป 

 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

แผน ก แบบ ก 2  12 หนวยกิต  

 

5.5 การเตรียมการ 
มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนําแหลงขอมูล มี

การกําหนดเวลาเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ การเตรยีมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการคนควาทําวิทยานิพนธ 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลงานการทําวิทยานิพนธ โดยการสอบหรือประเมินเคาโครงวิทยานิพนธโดยการจดัสอบนําเสนอท่ีมี

กรรมการสอบไมต่าํกวา 3 คนโดยการแตงตั้งของคณะวิทยาศาสตร การประเมินความกาวหนาจัดนําเสนอกับกรรมการท่ี

ภาควิชาคณติศาสตรแตงตั้ง การสอบปองกันวิทยานิพนธโดยการจัดสอบนําเสนอท่ีมีกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน ซึ่งมี

กรรมการภายนอกอยางนอย 1 คนโดยการแตงตั้งของคณะวิทยาศาสตร การประเมินผลงานตีพิมพเผยแพร 

 หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2  จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรอืไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาตหิรือนานาชาติ  หรือตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  อยางนอย 1 เรือ่ง  
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หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ ไดรับการฝกฝนใหมีความรูและประสบการณตรงท่ีสอดคลอง

กับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

พรอมตอการเปลี่ยนแปลง ไดรับการฝกฝนใหมีความรูและประสบการณในสถาน การณ

ท่ีแตกตางหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด เวลา 

เรียนรูตลอดชีวิต ไดรับการฝกฝนใหศึกษาคนควาหาความรูและประสบการณ

เพ่ิมเตมิไดดวยตนเองตลอดชีวิต 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

 2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

 2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเปนผูนําหรือมสีวน
ริเริม่ใหมีการทบทวนและวินิจฉัยปญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพไดอยางเหมาะสมตาม
สถานการณ 
(2) มีภาวะผูนําในการสงเสริมใหมกีารประพฤตปิฏิบัตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของบัณฑติ 
มข. ไดแก การมีวินัย ซื่อสตัย รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เขาใจในความแตกตางหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภมูิใจในทองถ่ิน สถาบันและประเทศชาต ิ

 2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสมัมนา วิทยานิพนธ 

2.1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน 

(2) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.2 ความรู 

 2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 
(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึง้ในหลักการและทฤษฎีสําคญัในสาขาวิชาคณิตศาสตร และสามารถ
นํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏบัิติงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถทําการวิจยัหรือปฏบัิตงิานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอยางลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู
ใหมๆ หรือการประยุกตวิธีปฏิบัติงานใหมๆ ได 
(3) มีความรูความเขาใจในพัฒนาการใหมๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนา
ความรูใหมหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปจจุบันและการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับในสาขาวิชาชีพ ท่ีเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
ท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ  

  



 มคอ.2 

 

30 

 

 2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง 

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจัย วิทยานิพนธ 

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสมัมนา 

 2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน  การทําแบบฝกหัด การทํา

รายงาน การนําเสนอหนาช้ันเรียน และการนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการตาง ๆ 

(2) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.3 ทักษะทางปญญา 

 สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและปญหา

สําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี

เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดยบูรณาการแนวคดิตางๆ ท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาในข้ัน

สูง สามารถออกแบบและดําเนินการโครงการวิจัยท่ีสาํคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองคความรูใหม หรือปรับปรุง

แนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ 

 2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
(1) สามารถสังเคราะหและประเมนิผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู
หรือแนวความคิดใหมๆ โดยบูรณาการเขากับความรูเดิมไดอยางสรางสรรค 
(2) สามารถดําเนินโครงการศึกษาท่ีสําคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดดวยตนเอง และหาขอสรุปท่ี
สมบูรณเพ่ือขยายองคความรูหรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพไดอยางมนัียสําคญั 

 2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ   

 2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา  

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การโครงงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน วิเคราะหและแกปญหาท่ี

ซับซอนมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรบัปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรม

กลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซอน 

 2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผูนํา รับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอ่ืนในการจัดการขอโตแยงหรอื
ปญหาทางวิชาการไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน
ของกลุม 
(2) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู รวมท้ังวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานระดับสูงได 
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 2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสตูร โดยเนนการทํางานเปนกลุม  

(2) การจัดใหมีรายวิชาสัมมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ  

 2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสรมิใหทํางานกลุม 

(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สามารถคัดกรองขอมลูทางคณิตศาสตรและสถิตเิพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็นปญหาท่ีสาํคัญและ

ซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

ดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการนําเสนอรายงานท้ัง

ในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาท่ี

สําคัญ 

  2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรหรือกระบวนการวิจยั    ใน
การคิดวิเคราะหหรือแกปญหาการปฏิบัติงานหรือปญหาทางวิชาการท่ีสลับซับซอนได 
(2) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง และการสรางสรรคผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เพ่ือประโยชนในการเรียนรูของผูอ่ืน
ได 

 2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ 

(2) การเรียนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning  

(3) การเรียนรูจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจยัในรูปแบบตางๆ  

 2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ  

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลติผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆ เชน โปสเตอร บทความ 

สื่อตางๆ 

(3) ประเมินคณุลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ตามภาคผนวก 

1) 
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หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน 

เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 7  
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

ใหเปนไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดท่ี 9 ขอ 50.2 

3.2 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลักสตูรน้ี จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพรดังตอไปน้ี 

หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2  จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรอืไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาตหิรือนานาชาติ หรือตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย 1 เรื่อง  

ท้ังน้ีนักศึกษาจะตองนําเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการอยางนอย 1 ครั้งเพ่ือฝกใหนักศึกษาสามารถสื่อสาร

ทางคณิตศาสตรเก่ียวกับงานของตนเองและเปดโอกาสใหสาธารณชนไดตรวจสอบท้ังนักศึกษา งานท่ีทํา ผูสอน และสถาบันฯ 

ไปพรอมกัน 
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หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารยใหม 

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑใหอาจารย

ใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลกัสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาท

หนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ 

การสอนสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจดัการเรียนการสอน  

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสตูร รายวิชาในหลักสูตร 

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอหน่ึงหรือหลายหัวขอท่ี

อาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารยพ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสตูร 

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปด

หลักสตูรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงาน

ทางวิชาการ เปนประจําทุกป 

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวมกับคน

อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน 

  (3) การสงเสรมิหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณดานการจดัการเรียนการสอน

ระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจดัการเรียน

การสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ 

(1) การสงเสรมิใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

(2) การสงเสรมิใหอาจารยผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 
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หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 

การกํากับมาตรฐานหลักสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลกัสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.2 จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสตูร ท่ีมีความรูความสามารถและคณุสมบัติตรงตามรายวิชาท่ีสอน 

1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร 

1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตามวัตถุประสงค

ของหลักสูตรและรายวิชา 

1.5 การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามให

การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

1.6 สงเสริมและจดัใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

1.7 สงเสริมและจดัใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเปาหมายคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคของหลักสูตร 

ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูใชบัณฑติ ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

 

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษา โดยการศึกษา

ความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 

1. การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ป 

2. การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลติบัณฑิตตามหลักสูตร 

 

3. นักศึกษา 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ กําหนดกระบวนการรับเขาและการแตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา การ

ควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสาํเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา  

3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอ่ืนๆ แกนกัศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหน่ึงคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

อยางนอยสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง  และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

4. อาจารย 
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4.1 การรับอาจารยใหม 

การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานบุคคล  

4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มีสวนรวมในการกําหนดแผนการจดัการเรียนการสอนในแตละภาคการศึกษา การ

ทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน คณุภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัด

และประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดใหมีการประชุมทุกๆ เดือน  

4.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

หลักสตูรมีการเชิญผูทรงคณุวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรอืเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศกึษา  เพ่ือใหนักศึกษาได

มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเฉพาะทางเก่ียวกับคณติศาสตร เรียนรูจากผูมีประสบการณตรง ฯลฯ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ควบคุม กํากับการจดัทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีน

การสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การ

จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร จดัทําแผนการใชจายงบประมาณประจําป จากงบประมาณท่ีไดรับจดัสรร

จากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบงคาใชจายดังน้ี คาวัสดุตําราและสื่อการเรียนการสอน คาครุภณัฑ 

คาใชจายในการพัฒนาอาจารย คาใชจายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยูเดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในสํานักวิทยบริการ 

(1) หนังสือ  

 ภาษาไทย  จํานวน  2,822 รายการ 

 ภาษาตางประเทศ จํานวน  1,891 รายการ 

(2) วารสาร  

 ภาษาไทย  จํานวน  2 รายการ 

 ภาษาตางประเทศ จํานวน  16 รายการ 

(3) ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบดวย 

ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและสาระสังเขป

ของบทความหรือเอกสาร 

 ซีดี-รอม  ไดแก 

  1.  Science Citation Index 

  2.  Dissertation Abstracts Ondisk 

  3.  AGRICOLA 
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  4.  CAB Abstracts 

  5.  Chemical Citation Index 

  6.  Life Sciences 

  7.  Medline 

ระบบออนไลน ไดแก 

  1.  Dissertation Abstracts Online 

 ฐานขอมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายละเอียดฉบับเตม็ของวารสาร (e-journal) 

หรือหนังสือ (e-book)  

วารสาร ไดแก 

  1.  ProQuest Medical Library 

  2.  Springer 

  3.  Blackwell Journal 

  4.  Cambridge Journal  

  5.  JSTOR  

  6.  ACS PUBLICATIONS 

  7.  AIP/APS 

  8.  AAPG Datapages Online 

  9.  Far Eastern Economic Review 

  10.  ScienceDirect 

  11.  Wilson OmniFile 

 ฐานขอมูลของหองสมุดมหาวิทยาลัยขอนแกน (KKU Library Database) คือ ฐานขอมูลท่ีหองสมดุสรางข้ึนเองและ 

สืบคนดวยคอมพิวเตอรระบบออนไลน  

  ฐานขอมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 

  ฐานขอมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ (Thesis Abstracts Database) 

  ฐานขอมูลหนาสารบัญวารสาร (Current Contents Database) 

การสืบคนขอมลูจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ ผานเครือขาย Internet 

6.2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในหองสมุดคณะ (ถามี) 

- 

6.2.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถามี) 

- 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดสํารวจตามความตองการของผูใชและเสนอแนะใหสํานักวิทย

บริการจดัซื้อหนังสือและวารสารเก่ียวกับคณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตประจําทุกป 

 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สํานักวิทยบริการมีเอกสาร ตาํรา หนังสือ วารสารทางดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตอยาง

เพียงพอ และจัดหาเพ่ิมข้ึนทุกป 
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนกําหนด  
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หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
 (1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา ขอเสนอแนะ

จากอาจารยท่ีมคีวามรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน 

 (2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจดัการเรยีนการสอนในชวงของการเรียนแตละ

รายวิชา 
 (3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรยีบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดข้ึนจากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน 

 (4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 (1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลยั 

 (2) การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพ่ือนรวมงาน ตามระบบ

การประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้าํซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศกึษาใน

หลักสตูรไปใชในการทํางาน 

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑติ เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต 
เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสตูรน้ี 

 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนกําหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารยประจาํวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

ผูบังคับบัญชา และ/หรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 
4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลยั ซึ่งดาํเนินการทุก

สิ้นปการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห พรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย โดย

ศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑติ เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสตูร ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนดใน
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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