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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลยัขอนแกน 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  คณะวิทยาศาสตรภาควิชาคณิตศาสตร 

 

                                                   หมวดท่ี 1.  ขอมูลท่ัวไป 

1.   รหัสและชื่อหลกัสูตร  

ภาษาไทย :       วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต 

ภาษาอังกฤษ :   Master of Science Program in Applied Mathematics  

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณติศาสตรประยุกต)  

 ช่ือยอ (ภาษาไทย)  :  วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต)  

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Science (Applied Mathematics)  

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

3.  วิชาเอก 

 คณิตศาสตรประยุกต 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

 แผน ก แบบ ก 2 จํานวน  36  หนวยกิต  

5. รูปแบบของหลักสูตร  

5.1 รูปแบบ  

หลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2  

5.2 ภาษาท่ีใช   

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา   

5.3 การรับเข าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวตางประเทศท่ีมีความสามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน  

 ไมม ี 

5.5 การใหปริญญาแก ผูสําเร็จการศึกษา   

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  



-2-  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559   ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรประยุกต พ.ศ. 2554 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2559 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 9/2559  วันท่ี  7 กันยายน 2559 

เปดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปการศึกษาท่ี 2560     

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  

           หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรวาเปนหลักสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาตใินปการศึกษา 2560   

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

1. อาจารยประจําของสถาบันอุดมศกึษา       

2. นักวิชาการดานคณิตศาสตรประยกุต  

3. ตําแหนงงานตาง ๆ ท่ีตองการความรูและการประมวลผลทางตัวเลขและตรรกศาสตร เชน  

นักวิเคราะหระบบ นักคณิตศาสตรประกันภัย นักวางแผนการผลิต นักวางแผนสินคา นักการธนาคาร เปนตน ท้ังใน

หนวยงานราชการและเอกชน  

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

1. นายคําสิงห นนเลาพล  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (คณิตศาสตร) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

2. นายธงชัย บทมาตย  ผูชวยศาสตราจารย วท.ด. (คณิตศาสตร) 

วท.ม. 

(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

3. นายบัญชา อานนทกิจ-พานิช  ผูชวยศาสตราจารย Dr.rer.nat.  

(Computer Science) 

วท.ม. (วิทยาการคณนา) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

4. นางสาวรจนา เช่ียวชาญ   

             

       อาจารย Ph.D.(Mathematics) 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 
 

10.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  

      คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน                                                                                      

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

       กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนากําหนดแผนยุทธศาสตรท่ีเก่ียวกับการพัฒนากําลังคนดาน 



-3-  

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเปนกําลังและรากฐานท่ีสําคัญของประเทศ ท้ังการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ 

สังคมของประเทศใหมั่นคง โดยมีเปาหมายการเพ่ิมสัดสวนนักวิจัยตอประชากรใหสูงข้ึน เพ่ือใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ

ในทุก ๆ ดาน เพ่ือบรรลเุปาหมายดังกลาวจึงจําเปนจะตองมีการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งปจจัยสําคัญอันหน่ึงคือ การ พัฒนา

บุคลากรทางดานการศึกษาทุกระดับใหมีคณุภาพและศักยภาพสูงข้ึน และสถานการณมางเศรษฐกิจเก่ียวกับโครงสรางการคาโลก

ท่ีเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ ความสัมพันธระหวางการเติบโตของเศรษฐกิจโลกและปรมิาณการคาโลกลดลงจากในอดตีโดยมี

สาเหตุสําคญัมาจากหวงโซการผลติโลกท่ีสั้นลง ทําใหประเทศตาง ๆ หันมาพ่ึงพาอุปสงคในประเทศมากข้ึน สงผลใหแมเศรษฐกิจ

โลกจะกลับมาขยายตัวไดหลังปจจยัเชิงวัฏจักร คือ การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวิกฤตเศรษฐกิจป 2551 คลี่คลายแต

ปริมาณการคาของโลกอาจไมขยายตัวสูงเชนในอดีต และ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางในตลาดนํ้ามนัดิบโลกเน่ืองจากอุปทาน

นํ้ามันท่ีเพ่ิมสูงข้ึนโดยเฉพาะจากสหรัฐฯ ซึ่งประสบความสําเร็จในการพัฒนาวิธีการผลิตนํ้ามันดิบจากช้ันหินดินดาน สงผลให

ราคานํ้ามันและสินคาท่ีเก่ียวของปรับลดลง 

      11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

  ปจจุบันประเทศไทยไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีการยอมรับวัฒนธรรมของตางชาติมากข้ึน  อีกท้ังสถานการณ

ทางสังคม จะมีความขัดแยงท้ังในระดับองคกรและสังคมท่ัวไป ปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนน้ันลวนเกิดจากการแยงชิงทรัพยากร 

นอกจากน้ีความขัดแยงยังมีความเก่ียวของกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งเกิดจากความพยายามท่ีจะพัฒนารัฐใหมีความเจรญิและ

ทันสมัย แตสิ่งท่ีไดมา คือ ผลกระทบสะทอนกลับมายังสังคม สิ่งแวดลอม ประชากร จากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคม

และวัฒนธรรมตามท่ีกลาวมา มีผลทําใหฝายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแหงชาติ ไดกําหนดยทุธศาสตรแหงชาติ ในสวน

ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ไดแก การพัฒนาคนท้ังความรูคูคณุธรรม ความมีพลังสามัคคี เอ้ืออาทร และ

จิตสาธารณะ การพัฒนาการผลิตและการบริโภคใหเปนมติรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณหรือการพัฒนาทาง

สังคมและวัฒนธรรม ในดานการเรียน การสอนควรมีการปรับหลักสตูรท่ีเนนการสงเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ใหมี

คุณลักษณะท่ีมีท้ังความรูคูคณุธรรม มีพลังสามัคคี มีความเอ้ืออาทร มีจิตสาธารณะ และรูจักใชการดํารงชีวิตท่ีสอดคลองกับ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมปจจุบันถือไดวาเปนยุคขอมูลขาวสาร สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตางๆ ลวนมีการ

ปรับปรุง เปลีย่นแปลงไปตามขอมลูขาวสารเหลาน้ัน การพิจารณาตดัสินใจในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของรัฐหรือหนวยงาน

เอกชนไมวาจะเปนการคา การลงทุนการพัฒนาสภาพแวดลอมและสังคม จําเปนจะตองมีกระบวน การจัดเก็บ วิเคราะห 

ประมวลผลและแปลความหมายอยางถูกตองครบถวน จึงจะสามารถตอบสนองตอความตองการไดอยางถูกตอง ประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ ศาสตรทางดานคณติศาสตรประยุกต เปนสาขาวิชาท่ีสําคัญในการสรางองคความรูและทักษะในการคิดวิเคราะห

ขอมูลท้ังเชิงตัวเลขและตรรกศาสตร ซึ่งเปนเครื่องมือสําคญั อีกอยางหน่ึงในการประเทศชาติและสังคม 

12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดตระหนักถึงความสําคญัและความจําเปนในการผลิตบุคลากรท่ีมีความรู

ความสามารถทางดานคณิตศาสตรประยุกตท่ีมีคุณภาพ มีองคความรูและประสบการณในลักษณะท่ีเปนผูรูจริงและปฏิบัตไิด 

กระตุนใหเกิดการใชความรูทางคณิตศาสตรประยุกตในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางนักคณิต

ศาสตรประยุกตรุนใหมท่ีสามารถบูรณาการความรูสาขาคณติศาสตรกับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ประกอบกับปจจุบันบุคลากรทาง

สาขาวิชาคณติศาสตรประยกุตระดับสูงยังขาดแคลน ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  มีความพร

อมท้ังทางดานคณาจารย ครุภณัฑ และอุปกรณเครื่องมือ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในขอบเขตดังกลาว มีศักยภาพการจัดการ

เรียนการสอนและการศึกษาวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหหลักสตูรมคีวามทันสมัยสามารถตอบสนองกับสภาพสังคมท่ี

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยมุงเนน ใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในศาสตรดานดังกลาวในเชิงลึก และผสมผสานใหนําไปสู

วิธีการดําเนินการท่ีเปนการพัฒนาอยางยั่งยืนซึ่งเปนอีกทางหน่ึงในการสงเสริมการพัฒนาประเทศใหมีศักยภาพในการผลติ ใหมี
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ขีดความสามารถในการแขงขันในระดับภูมิภาคอาเซียน ท้ังในดานตนทุนการผลติ สงเสรมิการพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานแก

ชุมชน โดยพิจารณาปจจัยในการรักษาสภาพสิ่งแวดลอม สามารถผลิตงานวิจยัท่ีมีประโยชนและเปนท่ียอมรับ ท้ังสามารถนํา

ความรูไปประยุกตใชในดานตาง ๆ นอกจากน้ีในกระบวนการเรียนการสอนของสาขาวิชา ยังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และ

วัฒนธรรมท่ีเปนเอกลักษณของคนไทย เชน การตรงตอเวลา  การแตงกายใหเหมาะสม สุภาพเรียบรอย ตามกาลเทศะ  การรูจัก

เคารพผูใหญ พฤติกรรมการอยูรวมกันในสังคม มีความรูคูคณุธรรม มีความสามัคคี เอ้ืออาทร จิตสาธารณะ และรูจักการใชชีวิต

ท่ีสอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมท้ังหลักเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
12.2 ความเกี่ยวข องกับพันธกิจของสถาบัน 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ประกอบดวยการผลิตบัณฑติ การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหเปนท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลท่ีมุงการพัฒนาชุมชนและสังคมใหเขมแข็ง การพัฒนาสูความเปน 

เลิศทางวิชาการ  ท่ีเปนศูนยกลางของแหลง ความรูและขอมูลการวิจัยในภูมิภาคอาเซียนตลอดจนตระหนักถึงความสําคัญและ

วิธีการวิจัย หาความรูเพ่ิมเติมไดในอนาคต   เพ่ือแกปญหาการขาดแคลนกําลังคนท่ีมีความรูระดบัสูงทางดานคณิตศาสตร    ประ

ยุกต เพ่ือการพัฒนาประเทศ และหลักสตูรใหทันสมัย ดวยเหตุผลดงักลาวมาขางตน ภาควิชาคณิตศาสตร   คณะวิทยาศาสตร 

จึงเล็งเห็นความสําคญัอยางยิ่งในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตรประยุกต ซึ่งจะไดใชประ

โยชนอยางถูกตองและเต็มท่ีในสาขาวิชาอ่ืน เชน ทางดานวิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร เพ่ือสนับสนุนความกาวหนา

ของสาขาวิชาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดความรอบรูในสาขาเหลาน้ันในการสรางความเช่ือมโยงท่ีมีประโยชน ในด

านความรูและใชงานลําดับตอไป 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืน ท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 การบริหารหลักสูตร  

                   ไมมี 

13.2 การบริการใหหลักสูตรอ่ืน 

                   ไมมี  
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หมวดท่ี 2.  ข อมูลเฉพาะของหลกัสูตร  

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลกัสูตร  

1.1 ปรัชญา  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตรประยกุต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มุงผลิตมหาบัณฑติ

ใหมีความรูความเขาใจในเชิงลึกถึงหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาคณิตศาสตร และคณติศาสตรประยกุต มีความสามารถในการ

ทําวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได โดยการใชความรูท้ังภาค  ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  รวมถึงการบูรณาการรวมกับสาขา 

อ่ืน ๆ  นํามาประยุกตใหเกิดการพัฒนาความรูใหมหรือวิธีการปฏิบัตงิานใหมในสาขาวิชาได อยางสรางสรรค มีคุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ พรอมท้ังมีภาวะผูนํา 

1.2 วัตถุประสงค  

หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตรประยกุต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)   

มีวัตถุประสงคเพ่ือผลิตมหาบัณฑติท่ีมีคุณสมบัติดังน้ี  

(1) มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสีําคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตรและ 
คณิตศาสตรประยุกต   

(2) สามารถประยุกตความรูในการทําวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงไดอยางมี ประสิทธิภาพ  

(3) ทําการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหมทางดานคณติศาสตรประยุกตใหสามารถถายทอดและเผยแพรความรูทาง
คณิตศาสตรประยุกตได   

(4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห การสื่อสาร การใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การจัดการสมยัใหม ท่ีจะนําไปสูการพัฒนาความรูและการนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง  

(5) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมภีาวะผูนําในการสงเสรมิใหมีการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  

• พัฒนาปรับปรุงและอนุมัติหลักสตูรใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 1 ป  

• ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ป 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 

1. พัฒนาบุคลากรดานการ

เรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ 

- อาจารยทุกคนโดยเฉพาะอาจารยใหมตอง 
เขาอบรมเก่ียวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ  

ตาง ๆ และการวัดผลประเมินผล ท้ังน้ีเพ่ือให

มีความรูความสามารถในการประเมินผลตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูสอนจะตองสามารถ
วัดและประเมินผลไดเปนอยางดี  

- สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการ สอนให

ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก  

- สงเสรมิใหมีการนําความรู และงานวิจัยไปใช
จริงเพ่ือทําประโยชนใหแก ชุมชน   

- สงเสรมิการเพ่ิมคณุวุฒิและตําแหนง ทาง

วิชาการของผูสอน โดยสนับสนุนใหศึกษาตอ 

และการทําแผนขอกําหนด 
ตําแหนงทางวิชาการ 

- จํานวนบุคคลากรท่ีไดมีการรวมอบรม /

สัมมนา /ศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปลีย่น

ประสบการณทางวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ 

- จํานวนบุคลากร/ผลงาน ท่ีไดรบั

งบประมาณในการจดัทําผลงานทางวิชาการ 
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2. การพัฒนานักศึกษา  -สงเสรมินักศึกษาเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ

และนานาชาติ  

-สงเสรมินักศึกษาทําวิจัยในตางประเทศ  

-เชิญผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ  

-เพ่ิมการรับวารสารทางดาน 

คณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกต  

-จํานวนบทความท่ีนําเสนอผลงานวิจัยของ

นักศึกษาในระดับชาติหรือ นานาชาติ   

-จํานวนบทความของนักศึกษาท่ีไดรับการ

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาติ   

 

 

หมวดท่ี 3.  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

          ระบบการจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ซึ่งเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 2 ขอ 7 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรงุใหม 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิศษ  

มีการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  ท้ังน้ีเปนไปตามแนวปฏิบัติในการเปดรายวิชาและการจดัการศึกษา 

ภาคฤดูรอนของมหาวิทยาลัย 

1.3 การเทียบเคียงหน วยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 

2. การดําเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

ภาคการศึกษาตน         เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 

ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

ภาคการศึกษาพิเศษ      เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถามี)  

2.2 คุณสมบัติของผูเข าศึกษา  

(1) เปนผูมีคุณสมบัตติามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนวาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี  5 

ขอ 26.2 (ภาคผนวก 5) หรอืเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกนท่ีปรับปรุงใหม 

(2) แผน ก แบบ ก 2 จะตองสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีหรือเทียบเทาสาขาวิชาคณติศาสตร  

คณิตศาสตรประยุกต คณิตศาสตรศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ีเรียนคณติศาสตรมาแลวไมนอยกวา 15 หนวยกิต หรือ อยูในดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบัณฑติศึกษาประจําสาขาวิชา  

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  

          นักศึกษาท่ีเขาศึกษาในหลักสูตรอาจมีพ้ืนฐานการเรียนรูในทางคณิตศาสตรไมเพียงพอ รวมท้ังทักษะและความสามารถการ

ใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแก ไขปญหา/ข อจํากัดของนกัศึกษาในขอ 2.3   

นักศึกษาท่ีจะเขาการศึกษาจําเปนตองปรับพ้ืนทางคณิตศาสตรประยกุต โดยการลงทะเบียนเรยีนบางรายวิชาเพ่ิมเตมิตาม

คําแนะนําของกรรมการบรหิารหลกัสูตร สวนภาษาอังกฤษตองผานการอบรมและลงทะเบียนเรียน ในระดับบัณฑติศึกษา 
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 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวนนักศึกษา แผนก 2 จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 

ปท่ี 1  15 15 15 15 15 

ปท่ี 2  - 15 15 15 15 

รวม  15 30 30 30 30 

จํานวนท่ีคาดวาจะสําเร็จการศึกษา - 15 15 15 15 

 2.6 งบประมาณตามแผน  

 
ประมาณการรายรับ 

ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

คาธรรมเนียมการศึกษา 750,000 750,000 750,000 750,000 750,000 

งบประมาณแผนดิน  - - - - - 

 คาธรรมเนียมวิจยัระดับปรญิญาโท 

(50,000 บาทตอคนตอภาคการศกึษา) 

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

 รวมรายรับ 2,250,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  4,500,000  

 
ประมาณการรายจ าย 

ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 

งบใชสอย ตอบแทนและวัสดุ  

- คาใชจายของผูทรงคุณวุฒิ ภายนอกสอบ

วิทยานิพนธ (15,000 บาทตอคน)  

  

225,000 

 

 

225,000 

 

 

225,000 

 

 

225,000 

 

- คาใชจายของผูทรงคุณวุฒิ 

มาบรรยายพิเศษ (สองครั้งตอป)  

- คาใชสอยอ่ืน ๆ  

- คาวัสดุ  

30,000 

 

25,000 

50,000 

30,000 

 

25,000 

50,000 

30,000 

 

25,000 

50,000 

30,000 

 

25,000 

50,000 

30,000 

 

25,000 50,000 

งบครุภัณฑ  - - - - - 
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คาตอบแทน  

-คาตอบแทนกรรมการสอบ 

เคาโครงวิทยานิพนธ (4,000 บาท ตอคน)  

-คาตอบแทนกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิ

พนธ (5,000 บาทตอคน)  

-คาตอบแทนกรรมการสอบวิทยานิพนธ

ของผูทรงวุฒิ (4,000 บาทตอคน)  

-คาตอบแทนผูทรงวุฒิ บรรยายพิเศษ

(สองครั้งตอป)  

 

 
 

 

 

 
 

 

  20,000 

 

60,000 

 

75,000 

 

60,000 

 

20,000 

 

60,000 

 

75,000 

 

60,000 

 

20,000 

 

60,000 

 

75,000 

 

60,000 

 

20,000 

 

60,000 

 

75,000 

 

60,000 

 

20,000 

รวมรายจ าย  125,000 545,000 545,000 545,000 545,000 

ประมาณการคาใชจายตอหัวนักศึกษาตอหลักสูตร 75,000 บาท/ป/คน  

2.7 ระบบการศึกษา  

ระบบการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบช้ันเรยีน   

2.8 การเทียบโอนหน วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย  

 ใหเปนไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน (ฉบับท่ี 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน 

รายวิชาและคาคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑติศึกษาจากการศึกษาในระบบและระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแกนวาดวยการลงทะเบียน

เรียนขามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเปนไปตามระเบียบและประกาศท่ีจะปรบัปรุงใหม  

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

แผน กแบบ ก 2  รวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา   36  หนวยกิต  

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

                   แผน ก แบบ ก2 

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสตูร                 36  

  1)  หมวดวิชาบังคับ               18    

  2)  หมวดวิชาเลือก                6   

       3)  วิชาวิทยานิพนธ             12   

3.1.3 รายวิชา  

แผน กแบบ ก  2  

3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 

**333 721 การวิเคราะหจริงและการประยุกต                                     3(3-0-6)  

               Real Analysis and Applications  

**333 722 การวิเคราะหเชิงฟงกชันและการประยุกต                           3(3-0-6)    

         Functional Analysis and Applications  

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

               Ordinary Differential Equations and Applications 
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**333 761 การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต                   3(3-0-6)  

          Numerical Analysis and Applications 

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

         Partial Differential Equations and Applications 

*333 776 การคํานวณเชิงวิทยาศาสตรข้ันสูง                                         3(3-0-6) 

         Advanced Scientific Computation 

**333 891 สัมมนาทางคณติศาสตรประยุกต              1(1-0-2)(ไมนับหนวยกิต)     

         Seminar in Applied Mathematics  

**333 892 สัมมนาวิจัย                        1(1-0-2)(ไมนับหนวยกิต)  

            Research Seminar 

3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 

 ใหเลือกตามรายวิชาระดับบัณฑติศึกษา เปนจํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา

จากรายวิชาตาง ๆ ตอไปน้ี หรือจากรายวิชาอ่ืน ๆ  ในระดับบัณฑติศึกษาท่ีภาควิชาคณติศาสตรจะเปดเพ่ิมเติมภายหลังหรือรายวิชา อ่ืน 

ๆ  ในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของกับคณิตศาสตรประยกุต โดยความเห็นชอบกรรมการบริหารหลักสูตร 

  321 718   เรื่องคัดสรรทางพีชคณิต                        3(3-0-6)  

  Selected topics in Algebra 

321 724   ทฤษฎีความนาจะเปน      3(3-0-6)  

   Probability Theory 

321 726   เรื่องคัดสรรทางคณติวิเคราะห     3(3-0-6)  

   Selected Topics in Mathematical Analysis 

321 728   เรื่องคัดสรรทางทฤษฎคีวามนาจะเปนและการประยุกต   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   เรื่องคัดสรรทางทฤษฎกีราฟ      3(3-0-6)  

  Selected Topics in Graph Theory  

321 745   เรื่องคัดสรรทางคณติศาสตรข้ันสูง     3(3-0-6)  

  Selected Topics in Advanced Mathematics  

321 752   เรขาคณติเชิงอนุพันธของเสนโคงและผิว    3(3-0-6)  

  Differential Geometryof Curves and Surfaces  

321 753   เรขาคณติเชิงอนุพันธข้ันสูง      3(3-0-6)  

  Advanced Differential Geometry  

321 754  เรื่องคัดสรรทางเรขาคณิตเชิงอนุพันธ     3(3-0-6)  

  Selected Topics in Differential Geometry  
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321 785     เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีจํานวน     3(3-0-6)  

    Selected Topics in Number Theory 

                   **333 725  ทฤษฎีของการแจกแจง                3(3-0-6)  

                Theory of Distributions 

 **333 726   เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร    3(3-0-6)  

      Selected Topics in Mathematical Analysis 

 *333 727   การประยุกตของทฤษฎีของการแจกแจง    3(3-0-6)  

      Application of Theory of Distributions 

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

     Nonlinear Partial Differential Equations  

**333 734   เรื่องคัดสรรทางสมการเชิงอนุพันธ     3(3-0-6)  

     Selected Topics in Differential Equations  

*333 741    ระบบเชิงพลวัต       3(3-0-6)  

     Dynamical systems 

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

     Mathematical Control Theory  

**333 743   เรื่องคัดสรรทางคณติศาสตรประยุกตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  3(3-0-6)  

     Selected Topics in Applied Mathematics in Health Science  

**333 744   เรื่องคัดสรรทางคณติศาสตรประยุกตดานวิศวกรรม   3(3-0-6)  

     Selected Topics in Applied Mathematics in Engineering  

**333 745   เรื่องคัดสรรทางคณติศาสตรประยุกตดานเศรษฐศาสตร   3(3-0-6)  

     Selected Topics in Applied Mathematics in Economics  

**333 746   เรื่องคัดสรรทางคณติศาสตรประยุกตดานวิทยาศาสตรกายภาพ  3(3-0-6)  

     Selected Topics in Applied Mathematics in Physical Sciences  

**333 747   เรื่องคัดสรรทางคณติศาสตรประยุกตดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  3(3-0-6)  

     Selected Topics in Applied Mathematics in Biological Science  

*333 748    การแปลงเชิงปริพันธและการประยุกต    3(3-0-6)  

     Integral transforms and applications 

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

     Mathematics of Finance  

**333 762   พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขสําหรับคณติศาสตรประยุกต   3(3-0-6)  

     Numerical Linear Algebra for Applied Mathematics  

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

     Numerical Methods for Partial Differential Equations  

**333 764   วิธีสมาชิกจํากัด       3(3-0-6)  

     Finite Element Methods  
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**333 765    วิธีสมาชิกขอบ       3(3-0-6)  

      Boundary Element Methods  

*333 766     สมการผลตางและการประยุกต     3(3-0-6)  

      Difference equations and applications 

**333 767    เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงตัวเลข    3(3-0-6)  

      Selected Topics in Numerical Analysis  

*333 768     ระเบียบวิธีเหมาะสมท่ีสุด      3(3-0-6)  

      Optimization methods 

*333 769     การสรางตัวแบบทางธรณีฟสิกส               3(3-0-6)  

         Geophysical modeling 

**333 771    ปญญาประดิษฐเชิงการคํานวณ                 3(3-0-6)  

      Computational Artificial Intelligence 

**333 772    คณิตศาสตรสาํหรบัคอมพิวเตอรเรขภาพ    3(3-0-6)  

      Mathematics for Computer Graphics     

**333 773    การประมวลผลสัญญาณพหมุิต ิ               3(3-0-6)  

     Multidimensional Signal Processing  

**333 774   ทัศนคํานวณ       3(3-0-6)  

     Visual Computing 

 *333 775   โครงขายประสาทและการประยุกต     3(3-0-6)  

                                       Neural Network and Applications 

 *333 781   ตัวแบบการสูญเสีย      3(3-0-6)  

      Loss Models 

 *333 782   ระเบียบวิธีการสํารองความสูญเสีย     3(3-0-6)  

      Loss Reserving Methods         

3.1.3.3 วิชาวิทยานิพนธ 

                        **333 899    วิทยานิพนธ                12    หนวยกิต 

                  Thesis  

คําอธิบายระบบรหัสวิชา  

  ตัวเลข 321 สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาคณติศาสตร  

  ตัวเลข 333 สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาคณติศาสตรประยกุต  
  ตัวเลขตัวท่ี 4     หมายถึง ระดับของรายวิชา  

  ตัวเลขตัวท่ี 5     หมายถึง หมวดวิชาหรือกลุมองคความรูของรายวิชา  

   เลข 1   หมายถึง กลุมวิชาทางพีชคณิต  

   เลข 2   หมายถึง กลุมวิชาทางการวิเคราะหและแคลคูลสั   

   เลข 3   หมายถึง กลุมวิชาทางสมการเชิงอนุพันธ  
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   เลข 4   หมายถึง กลุมวิชาทางคณิตศาสตรประยุกต  

   เลข 5   หมายถึง กลุมวิชาทางเรขาคณิตและทอพอโลย ี  

                              เลข 6   หมายถึง กลุมวิชาทางระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 

   เลข 7   หมายถึง กลุมวิชาทางคอมพิวเตอร 

   เลข 8   หมายถึง กลุมวิชาทางสถิติ  

  เลข 9   หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ  

                       ตัวเลขตัวท่ี 6   หมายถึง ลําดับท่ีของรายวิชา 

* รายวิชาใหม 

 **รายวิชาปรับปรุง 
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 3.1.4  ตัวอยางแผนการศึกษา  

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  

  

**333 721  การวิเคราะหจริงและการประยุกต   

        Real Analysis and Applications  

 **333 731  สมการเชิงอนุพันธสามัญและการประยุกต                           

                            Ordinary differential equations and applications 

           **333 761   การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยุกต                                  

        Numerical Analysis and Applications 

 รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน      

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม   

หน วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

9 

9 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2  

  

 **333 722  การวิเคราะหเชิงฟงกชันและการประยุกต   

                             Functional Analysis and Applications 

 **333 732   สมการเชิงอนุพันธยอยและการประยุกต                     

                             Partial differential equations and applications 

           *333 776      การคํานวณเชิงวิทยาศาสตรข้ันสูง 

          Advanced Scientific Computation 

        รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน     

  รวมจํานวนหนวยกิตสะสม   

หน วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

3(3-0-6) 

 

9 

18 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1  

  

 **333  891 สัมมนาทางคณิตศาสตรประยกุต   

                             Seminar in Applied Mathematics 

  **333  xxx  วิชาเลือก               

             **333  899  วิทยานิพนธ           

                   รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน                                    

                         รวมจํานวนหน วยกิตสะสม  

หน วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

1(1-0-2) 

 

3(3-0-6) 

6 

10 

27 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2  

  

 **333  892    สัมมนาวิจัย  

                                Research Seminar  

  **333  xxx     วิชาเลือก               

             **333  899    วิทยานิพนธ           

                   รวมจํานวนหนวยกิตลงทะเบียนเรียน                                          

                        รวมจํานวนหน วยกิตสะสม  

หน วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 

1(1-0-2) 

 

3(3-0-6) 

6 

10 

36 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

         321 718    เรื่องคัดสรรทางพีชคณิต      3(3-0-6) 

  Selected Topics in Algebra 

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

             หัวขอคัดสรรคทางพีชคณติท่ีไดรับการสืบคนอยางกวางขวาง 

             Selected topics in algebra being broadly investigated 

                     321 724    ทฤษฎีความนาจะเปน      3(3-0-6) 

   Probability Theory 

   เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง คาคาดหวัง ความแปรปรวนและความ

แปรปรวนรวมหลักการเก่ียวกับการลูเขา กฎของเลขจาํนวนมาก การลูเขาอยางออนและทฤษฎีบท

ลิมิตกลาง  

Probability spaces, random variables and distributions, expected values, 

variances and covariances, convergence concepts, law of large numbers, weak 

convergence and central limit theorems 

          321 726    เรื่องคัดสรรทางคณิตวิเคราะห     3(3-0-6) 

   Selected Topics in Mathematical Analysis 

  เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

    หัวขอคัดสรรทางคณิตวิเคราะหท่ีกําลังไดรับการสืบคนอยางกวางขวาง 

    Selected topics in mathematical analysis being broadly investigated 

          321 728    เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีความนาจะเปนและการประยุกต   3(3-0-6) 

   Selected Topics in Probability Theory and Applications 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 หัวขอคัดสรรทางทฤษฎีความนาจะเปนและการประยุกตท่ีกําลังไดรบัการสืบคนอยาง

กวางขวาง 

 Selected topics in probability theory and applications being broadly 

investigated 

          321 741   ทฤษฎีเชิงการจัด       3(3-0-6) 

   Combinatorial Theory 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ปญหาการแจงนับ   หัวขอทางคณิตศาสตรเชิงการจดั การออกแบบเชิงการจัด และ

เรขาคณิตจํากัด 

 Enumeration problems, topics in combinatorics, combinatorial design and 

finite geometry 

          321 742   ทฤษฎีกราฟ       3(3-0-6) 

   Graph Theory 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
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 กราฟและการประยุกตแนวคดิพ้ืนฐานของกราฟเทคนิคการพิสูจนทาง ทฤษฎีกราฟตนไม

ภาวะเช่ือมโยงกราฟออยเลอรและกราฟแฮมลิตันการใหสีและปญหาท่ีเก่ียวของหัวขอทางทฤษฎี

กราฟ 

 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 ี

 หัวขอคัดสรรทางทฤษฎีกราฟท่ีกําลังไดรับการสืบคนอยางกวางขวาง 

 Selected topics in graph theory being broadly investigated 

          321 745    เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรข้ันสูง             3(3-0-6) 

   Selected Topics in Advanced Mathematics 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 หัวขอคัดสรรทางคณติศาสตรข้ันสงูท่ีกําลังไดรับการสืบคนอยางกวางขวาง 

 Selected topics in advanced mathematics being broadly investigated 

          321 752    เรขาคณิตเชิงอนุพันธของเสนโคงและผิว    3(3-0-6) 

   Differential Geometry of Curves and Surfaces 

   เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

 แคลคูลสับนปริภูมิยคุลดิสนามกรอบเรขาคณติยุคลิดแคลคลูัสบนผิว ตัวดําเนินการรูปราง

เรขาคณิตของผิวใน 3R  เรขาคณิตรีมนัน 

 Calculus on Euclidean space, frame fields, Euclidean geometry, calculus 

on a surface, shape operators, geometry of surfaces in 3R ,Riemannian geometry 

         321 753    เรขาคณิตเชิงอนุพันธข้ันสูง               3(3-0-6) 

   Advanced Differential Geometry 

   เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี

 ทฤษฎีแมนิโฟลดเทนเซอรแมนิโฟลดก่ึงรีมันนแมนิโฟลดยอยก่ึงรมีันนเรขาคณิตรมีันน

และลอเรนซ 

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

Riemanniansubmanifolds, Riemannian and Lorentz geometry 

         321 754    เรื่องคัดสรรทางเรขาคณติเชิงอนุพันธ     3(3-0-6) 

   Selected Topics in Differential Geometry 

              เง่ือนไขของรายวิชา: ไมม ี     

หัวขอคัดสรรทางเรขาคณิตเชิงอนุพันธท่ีกําลังไดรับสืบคนอยางกวางขวาง 

Selected topics in differential geometry being broadly investigated 

          321 785    เรื่องคัดสรรทางทฤษฎีจํานวน      3(3-0-6) 
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   Selected Topics in Number Theory 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

    หัวขอคัดสรรทางทฤษฎีจํานวนท่ีกําลังไดรับการสืบคนอยางกวางขวาง 

    Selected topics in number theory being broadly investigated. 

                 **333 721     การวิเคราะหจริงและการประยุกต               3(3-0-6)  

   Real Analysis and Applications    

               เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี  

เมเชอรเลอเบกบนเซตของจํานวนจริง ปริภูมเิมเชอรนามธรรม ปริพันธ-เลอเบก ฟงกชันของ

การแปรผันมีขอบเขต ฟงกชันตอเน่ืองสัมบูรณ ทฤษฎีการหาอนุพันธ เมเชอรผลคณู ทฤษฎีบทของ

ฟูบินิ เมเชอรเครื่องหมายและทฤษฎีบทราดอน - นิโคดมิ  

 Lebesgues  measure  on  real  line,  abstract  measure  spaces, Lebesques  

integral,  functions  of  bounded  variation,  absolutely continuous functions,  

differentiation  theory product measure, Fubini’s Theorem, signed measure and 

Radon-Nikodym theorem 

       **333 722    การวิเคราะหเชิงฟงกชันและการประยุกต              3(3-0-6) 

   Functional Analysis and Applications  

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 ความรูเบ้ืองตน ปริภูมินอรมและบานาค ตัวดําเนินการเชิงเสนมีขอบเขตฟงกชันนัลเชิงเส

นมีขอบเขต แนวคิดและเรขาคณติเฉพาะของปริภมูิฮลิเบิรต ฟงกชันนัล และตัวดําเนินการบนปรภิูมิ

ฮิลเบิรต ทฤษฏีบทจุดตรึงบานาค ทฤษฎีคาใกลเคียง 

 Preliminary knowledge, normed and Banach spaces, bounded 

linearoperators, bounded linear functionals, the concept and specific geometry of 

Hilbert spaces, functionals and operators on Hilbert spaces, Banach fixed point 

theorem, approximation theory  

       **333 725    ทฤษฎีของการแจกแจง       3(3-0-6)  

   Theory of Distributions 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี     

ฟงกชันไดแรคเดลตาและลําดับเดลตา ฟงกชันทดสอบและการแจกแจง   การหาอนุพันธ

และการคูณโดยฟงกชันปรับเรียบ  การแจกแจงดวยค้ําจุนกระชับ  ผลคูณเทนเซอร  สังวัตนาการ  

แกนกลางการแจกแจง  ผลการแปลงพิกัดและดึงกลับ  การแจกแจงแบบบรรเทาและผลการแปลงฟู

เรียร การแปลงฟูเรียร-ลาปลาซ  

The Dirac delta function and delta sequences, est 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 
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       **333 726    เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร        3(3-0-6) 

   Selected Topics in Mathematical Analysis 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร เชน ปริพันธเลอเบสกบนเสน      ปริ

พันธเลอเบสกในมิติ n และทฤษฎบีทการแปลง และปริภมูิ LS  

 Interesting topics in mathematical analysis such as the Lebesgue integral 

on a line, the Lebesgue integral in n dimensions and the transformation theorems  

and LS spaces  

        *333 727    การประยุกตของทฤษฎีของการแจกแจง      3(3-0-6) 

   Application of Theory of Distributions 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การประยุกตของทฤษฎีของการแจกแจงสําหรับสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธ

ยอย ปญหาคาขอบเขต และการแพรของคลื่น 

Application of theory of distributions to ordinary differential equations, 

partial differential equations, boundary value problems and wave propagation 

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

   Ordinary Differential Equations and Applications 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

ทฤษฎีบทการมีอยูและความเปนหน่ึงเดียว ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน ระบบ

อิสระบนระนาบ  สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน    

Existence and uniqueness theorems, theory of linear differential equations, 

plane autonomous systems, nonlinear differential equations 

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

   Partial Differential Equations 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

สมการคลื่นหน่ึงมติิ  สมการเชิงอนุพันธยอยเชิงเสนอันดับสองในสองตัวแปร สมบัติบาง

ประการของสมการเชิงวงร ี   และสมการเชิงพาราโบลา  วิธีการแยกตัวแปรและอนุกรมฟูเรียร  ป

ญหาไมเอกพันธุ  ปญหาในมิติสูงและผลคณู อนุกรมฟูเรียร  ทฤษฎีสตูรม-ลียูวีลและการขยาย ฟู

เรียรรูปท่ัวไป การแปลงฟูเรยีร การแปลงลาปลาซ ทฤษฎีกรีน 

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 
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Fourier expansions, the Fourier transforms, the Laplace transforms, Green’s 

functions  

 

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

   Nonlinear Partial Differential Equations 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

สมการเชิงอนุพันธยอย สมการอันดับหน่ึงและสมการลักษณะเฉพาะ ผลเฉลยอยางออนของ

สมการเชิงไฮเพอรโบลิก กระบวนการแพร ระบบสมการเชิงไฮเพอรโบลิก 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 

       **333 734    เรื่องคัดสรรทางสมการเชิงอนุพันธ               3(3-0-6) 

   Selected Topics in Differential Equations 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับสมการเชิงอนุพันธ เชน สมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธ

ยอย และสมการเชิงอนุพันธฟงกชัน 

Interesting topics in differential equations such as ordinary differential 

equations, partial differential equations and functional differential equations 

                    *333 741   ระบบเชิงพลวัต                           3(3-0-6) 

   Dynamical Systems 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี     

ขอบขายของตัวแบบคณิตศาสตร การสรางและการวิเคราะหของตัวแบบความสมัพันธของ

ตัวแบบกับขอมูล การประเมินคาของตัวแบบเชิงเสนคณติศาสตร การหาคาเหมาะสมท่ีสุด 

The scope of mathematical models, construction and analysis of models, 

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

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

   Mathematical Control Theory 

               เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

ผลเฉลยเมทริกซของระบบเชิงเสน ระบบการควบคุมเชิงเสน เสถียรภาพ การควบคุม

เหมาะสมท่ีสุด 

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

control 

                **333 743      เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรประยกุตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   3(3-0-6) 

   Selected Topics in Applied Mathematics in Health Science 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
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เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับคณิตศาสตรประยุกตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ เชน การสรางตัวแบบ

เชิงคณิตศาสตรทางการแพทย 

Interesting topics in applied mathematics in health science such as 

mathematical modeling in medicine 

                   **333 744   เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรประยกุตดานวิศวกรรม    3(3-0-6) 

   Selected Topics in Applied Mathematics in Engineering 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับคณิตศาสตรประยุกตดานวิศวกรรม เชน กลศาสตรของไหลเชิงคณิต

ศาสตร  พลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ กลศาสตรควอนตัม กลศาสตรภาวะ ตอเน่ือง   

Interesting topics in applied mathematics in engineering such as 

mathematical fluid mechanics, computational fluid dynamics, quantum mechanics, 

continuum mechanics 

                 **333 745     เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรประยกุตดานธุรกิจและเศรษฐศาสตร      3(3-0-6)    

   Selected Topics in Applied Mathematics in Business and Economics 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

 เรื่องท่ีนาสนใจทางคณติศาสตรประยุกตดานธุรกิจและเศรษฐศาสตร เชน วิธีการเงินเชิง

การคณนา และเศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร   

 Interesting topics in applied mathematics in business and economics such 

as methods in computational finance and  mathematical economics 

                **333 746      เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรประยกุตดานวิทยาศาสตรกายภาพ     3(3-0-6) 

   Selected Topics in Applied Mathematics in Physical Sciences 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับคณิตศาสตรประยุกตดานวิทยาศาสตรกายภาพ เชน วิธีโทโมกราฟ

และแมเหล็กไฟฟาการคณนา  วิธีคณิตศาสตรในฟสิกส  การจําลองแบบ 

Interesting topics in applied mathematics in physical  sciences such as 

methods of tomography and computational electromagnetism, mathematical 

methods in physics, simulation 

                **333 747      เรื่องคัดสรรทางคณิตศาสตรประยกุตดานวิทยาศาสตรชีวภาพ   3(3-0-6)   

   Selected Topics in Applied Mathematics in Biological Science     

              เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับคณิตศาสตรประยุกตดานวิทยาศาสตรชีวภาพ เชน ชีววิทยาเชิงคณิต

ศาสตร  นิเวศวิทยาเชิงคณิตศาสตร 

Interesting topics in applied mathematics in biological science  such as 

mathematical biology and  mathematical ecology 

       *333 748     การแปลงเชิงปริพันธและการประยุกต                3(3-0-6) 

   IntegralTransforms and Applications 
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   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การแปลงเชิงปริพันธ การแปลงฟูเรียรและการประยุกต การแปลงลาปลาซและการ

ประยุกต การแปลงแฮงเคิลและการประยุกต  การแปลงเมลลินและการประยุกต 

Integral transforms, Fourier transform and  applications, Laplace transform 

and  applications, Hankel transform and applications, Mellin transform and 

applications 

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

   Mathematics of Finance 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

ทฤษฎีความนาจะเปน  การจัดการรายการลงทุนและแบบจําลองราคา สินทรัพยจากการ

ลงทุน ตราสารทางการเงินและการกําหนดราคา แบบจําลองคอกซ-รอสส-รูบินส ไตน สมการ

กําหนดราคาตราสารของแบล็ค-โชลส 

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     การวิเคราะหเชิงตัวเลขและการประยกุต     3(3-0-6) 

   Numerical Analysis and Applications 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

สมการไมเชิงเสน การประมาณพหุนามและการประมาณคาในชวง  การหาอนุพันธเชิง

ตัวเลขและสูตรเชิงผลตาง การหาปริพันธเชิงตัวเลข ปญหาคาเริ่มตน สองมิติ ปญหาคาขอบสองมิต ิ

Nonlinear equations, polynomial approximation and interpolation, numerical 

differentiation and difference formulas, numerical integration, twodimensional 

initial-value problems, two-dimensional boundary-value problems 

                **333 762      พีชคณิตเชิงเสนเชิงตัวเลขสําหรับคณติศาสตรประยุกต     3(3-0-6) 

   Numerical Linear Algebra for Applied Mathematics 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

วิธีตรงสําหรับระบบเชิงเสน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ วิธีการแปลง สําหรับปญหา   ค

าเฉพาะ ปญหากําลังสองนอยสุดเชิงเสน วิธีทําซ้ํา 

Direct methods for linear systems, eigenvalues and eigenvectors, 

transformation methods for the eigenvalue problems, linear least squares 

problems, iterative methods 

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

   Numerical Methods for Partial Differential Equations 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

สมการลาปลาซ  วิธีผลตางจํากัดสาํหรับปญหาการเพ่ิมทวี  วิธีผลตางจํากัด สําหรบัสมการ

การแพร วิธีผลตางจํากัดสําหรับสมการการนําพา วิธีผลตางจํากัดสําหรับ สมการการนําพา-การแพร 

วิธีผลตางจํากัดสําหรับสมการคลื่น 
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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 : ไมม ี

แนวคิดท่ัวไป แนววิธีโดยตรง  การสรางสูตรแปรผันและนํ้าหนักตกคาง  แนววิธีท่ัวไปของ

การวิเคราะหโครงสราง ฟงกชันตัวแปรเสริม การวิเคราะหความเคน    การวิเคราะหการไหลของ

ความรอนและของไหลในสถานะคงตัว 

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 : ไมม ี

บทนํา ภูมิหลังเชิงคณติศาสตร การสรางสูตรของวิธีสมาชิกขอบ ปญหาท่ีเกิดจากมมุ ป

ญหาปวสซง วิธีช้ินประกอบตามขอบแบบสวนกลับคูกันและปญหา 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 

               *333 766        สมการผลตางและการประยุกต     3(3-0-6) 

   Difference equations and applications 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

บทนํา แคลคูลสัเชิงผลตาง  สมการเชิงผลตางเชิงเสน สมการเชิงผลตางเชิงเสนอันดับสูง 

ระบบสมการเชิงผลตางเชิงเสน การประยุกตของสมการเชิงผลตางเชิงเสน ทฤษฎีเสถียรและการ

ประยุกต สมการเชิงผลตางไมเชิงเสนและการประยุกตการเปนเชิงเสน วิธีแปลงแบบซี สมการเชิง

ผลตางโวลเทรา  ทฤษฎีการแกวงกวัด พฤติกรรมเชิงเสนกํากับของสมการเชิงผลตาง ทฤษฎีของ

พองเคอเร ทฤษฎีของเบอคอฟ ภาคขยายของทฤษฎีพองเคอเรและแพรอน 

Introduction, the difference calculus, linear difference equations, linear 

difference equations of higher order, system of linear difference equations, 

applications of linear difference equations, stability theory and applications, 

nonlinear difference equations and applications, linearization, the z-transform 

method, Volterra difference equations, oscillation theory, asymptotic behavior of 

difference equations, Poincaré’s Theorem, Birkhoff’s Theorem, extensions of the 

Poincaré and Perron theorems 
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                 **333 767     เรื่องคัดสรรทางการวิเคราะหเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

   Selected Topics in Numerical Analysis 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 

เรื่องท่ีนาสนใจเก่ียวกับการวิเคราะหเชิงตัวเลข เชน เทคนิคเชิงตัวเลขสําหรับผลเฉลยของ

สมการเชิงอนุพันธยอยท่ีข้ึนกับเวลา  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธไฮเพอรโบลิกไมเชิง

เสน  วิธีเชิงตัวเลขในการพยากรณอากาศและวิธีเชิงตัวเลข สําหรับตวัแบบมหาสมุทร 

Interesting topics in Mathematical Analysis such as numerical techniques for 

the solution of time dependent partial differential equations, numerical solution of 

non-linear hyperbolic differential equations, numerical method in weather 

prediction and numerical method for oceanic model 

                  *333 768     ระเบียบวิธีเหมาะสมท่ีสุด      3(3-0-6) 

   Optimization methods 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : ไมมี 

การหาคาเหมาะสมข้ันแนะนํา   การหาคาเหมาะสมแบบไมมีเง่ือนไขวิธีคนตามแนวเสนตรง  

วิธีคอนจูเกตเกรเดียนต วิธีควอซีนิวตัน  การหาคาเหมาะสมแบบไมใชอนุพันธปญหากําลังสองนอย

สุด  คําตอบของระบบสมการไมเชิงเสน การหาคาเหมาะสมแบบมีเง่ือนไขวิธีลงโทษและวิธีของลาก

รานจ 

Introduction to optimization, unconstrained optimization line search 

methods, conjugate gradient methods, quasi-Newton methods, derivative-free 

optimization, least-squares problems nonlinear equations, nonlinear constrained 

optimization, penalty and Lagrangian methods 

      *333 769      การสรางตัวแบบทางธรณีฟสิกส     3(3-0-6)  

   Geophysical modeling 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

บทนํา แบบจําลองแม็กนีโตเทลลูรกิ แบบจําลองความตานทานไฟฟากระแสตรง 

แบบจําลองคลื่นไหวสะเทือน แบบจําลองความถวง แบบจําลองการเหน่ียวนําโพลาไรเซชันวิธีเชิง

ตัวเลขสําหรับการแกแบบจําลองไปขางหนาทางธรณีฟสิกส 

Introduction, magnetotelluric modeling, direct-current resistivity modeling, 

seismic wave modeling, gravity modeling, induced polarization modeling, numerical 

method for solving geophysical forward modeling 

                **333 771     ปญญาประดิษฐเชิงการคํานวณ                    3(3-0-6) 

   Computational Artificial Intelligence 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

หลักการคณิตศาสตรของ โครงขายประสาทเทียม ตรรกศาสตรวิภัชนัย การคํานวณแบบมี

วิวัฒนาการ ระบบปญญาประดิษฐแบบผสม การวิเคราะหรูปแบบ ระบบท่ีใช ตรรกศาสตรวิภัชนัย  
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The mathematical foundations of artificial neural networks, fuzzy logic, 

evolutionary computation, hybrid intelligent system, pattern analysis, fuzzy-based 

systems 

 

                 **333 772     คณติศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรเรขภาพ                         3(3-0-6) 

                                    Mathematics for Computer Graphics 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

คณิตศาสตรสําหรับคอมพิวเตอรเรขภาพ, การแปลง, การแทรกจดุขอมูล, เสนโคง  เสน โค

งเชิงพหุนาม ช้ินสวนเรียบ พ้ืนผิว, เรขาคณติเชิงวิเคราะห, วิธีทางคณิตศาสตร สําหรับคอมพิวเตอร

เรขภาพ, การสรางแบบจําลอง และการจําลอง สําหรับคอมพิวเตอรเรขภาพ 

Mathematics for computer graphics, transformations, interpolation, curves, 

splines, patches, surfaces, analytic geometry, mathematical methods for computer 

graphics, modeling and simulation for computer graphics 

               **333 773       การประมวลผลสญัญาณพหุมติิ                           3(3-0-6)    

   Multidimensional Signal Processing 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

วิธีทางคณิตศาสตร สําหรับการประมวลผลสัญญาณ 1 มิติ , 2 มิต,ิ และ  3 มิติ  การสุ

มตัวอยาง สัญญาณเวลาแบบเตม็หนวย ผลการแปลงซี ผลการแปลงฟูเรียร ผลการแปลงโคโซนแบบ

เต็มหนวย การออกแบบตัวกรอง การดําเนินการบนภาพการกลับคนืสู สภาพเดิมของภาพ การแกไข

ภาพ การลดสญัญาณรบกวนในวีดโีอ การปรับปรุงวีดีโอ การเพ่ิมความละเอียดใหกับวีดีโอ 

The mathematical methods for 1D, 2D, 3D signal processing, sampling, 

discrete time signals, Z-transform, fourier-transform, discrete cosine-transform, filter 

design, operations on images, image restoration, image editing, video denoising, 

video enhancement, super-resolution on video 

       **333 774    ทัศนคํานวณ                        3(3-0-6) 

   Visual Computing  

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

คณิตศาสตรเพ่ือการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูลท่ีสามารถมองเห็นได  การประมวลผล

ภาพ ทัศนคอมพิวเตอร การจดจํารูปแบบ แบบจําลองเชิงเรขาคณติ การทําให เห็นภาพเชิงวิทยา

ศาสตร แบบจําลองทางคณิตศาสตรเพ่ือการสังเคราะหภาพ และการสรางภาพเคลื่อนไหว 

The mathematics for analysis and synthesis of visual data, image processing, 

computer vision, pattern recognition, geometric  modeling, scientific visualization, 

mathematical modeling for image synthesis and animation 

        *333 775     โครงขายประสาทและการประยุกต            3(3-0-6) 

   Neuron Network and Applications 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี
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โครงขายประสาทเชิงชีววิทยา โครงขายประสาทเทียม  การเรียนรูและการฝกการเรียนรู

แบบมีผูสอนเพอรเซปตรอนและการแพรยอนกลบั  การเรยีนรูแบบไมมีผูสอนโครงขายประสาท

สําหรับการวิเคราะหกลุมโครงขายประสาทสําหรับการพยากรณการเรียนรูแบบเสริมกําลัง 

Biological neural networks, artificial neural networks, learning  and training, 

supervised learning networks, perceptron and backpropagation unsupervised 

learning networks, neural networks for cluster analysis, neural networks for 

prediction, reifrocement learning 

      *333 776      การคํานวณเชิงวิทยาศาสตรข้ันสูง     3(3-0-6) 

   Advanced Scientific Computation 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การสรางตัวแบบของขอมูล การวิเคราะหองคประกอบหลักและการประยุกต การสราง

ตัวเลขสุม ระเบียบวิธีและการจําลองแบบมอนติคารโล 

Modeling of data, Principle component analysis and  applications, Random 

number generation, Monte Carlo methods and simulation 

        *333 781    ตัวแบบการสูญเสยี       3(3-0-6) 

   Loss Models 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การแจกแจงความสูญเสีย การสรางตัวแบบคณิตศาสตรประกันภัย การประมาณ

คาพารามิเตอรของตัวแบบความสญูเสยี ทฤษฎีความนาเช่ือถือเบ้ืองตนและการประยุกต 

Loss distribution, actuarial science modeling, parameter estimation of loss 

model, introduction to credibility theory and applications 

        *333 782    ระเบียบวิธีการสํารองความสญูเสยี     3(3-0-6) 

   Loss Reserving Methods 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

Loss reserving methods, for instance,  stochastic chain ladder method, 

Bayesian method, credibility method, generalized linear model, and bootstrap 

methods, and applications 

ระเบียบวิธีการสาํรองตามความสญูเสยี  เชน วิธีบันไดลูกโซเฟนสุม วิธีเบยเซียน  วิธีความ

นาเช่ือถือ ตัวแบบเชิงเสนท่ัวไป วิธีบูตสแตรพ และการประยุกต 

                **333 891      สัมมนาทางคณิตศาสตรประยุกต      1(1-0-2) 

   Seminar in Applied Mathematics 

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การเลือกหัวขอเรื่องหรือประเด็นการวางแผนการสัมมนาเชิงคณติศาสตรประยกุต การ

นําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบปญหาเก่ียวกับงานวิจัยท่ีนําเสนอ ซึ่งเปนงานวิจัยใหม ๆ ท่ี

เก่ียวของกับสาขาท่ีสนใจ 
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Selecting topics or issues, planning seminars in applied mathematics, oral 

presentation, discussion and question clarification related to recent research 

publication in the field of interest 

 

 

       **333 892    สัมมนาวิจยั                                                         1(1-0-2) 

   Research Seminar 

   เง่ือนไขของรายวิชา : 333 891 

การนําเสนอปากเปลา การอภิปรายและตอบปญหาเก่ียวกับวิทยานิพนธ หรือ งานวิจัยท่ี

เก่ียวของกับวิทยานิพนธ 

Oral presentation, discussion and question clarification related to thesis or 

research publications concerning to the thesis 

                  **333 899     วิทยานิพนธ         12  หนวยกิต 

   Thesis  

   เง่ือนไขของรายวิชา : ไมม ี

การทําวิจัยดานคณติศาสตรประยกุต การเสนอเคาโครงวิทยานิพนธและเขียนผลงานวิจยัใน

รูปวิทยานิพนธ ภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  

Conducting research in the field of applied mathematics presenting thesis 

proposal  and writing the results in the form of  a thesis under supervision of the 

supervisor 

3.2 ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน งและคุณวุฒิของอาจารย 

 3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ท่ี ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายกิตติกร นาคประสิทธ์ิ        รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D.(Mathematics) 

M.Sc.(Mathematics) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

2 นายธวัช ชางผัส  รอง

ศาสตราจารย 

Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

3 นางนรากร  คณาศรี     ผูชวย 

ศาสตราจารย  

วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

4 นายวิจารณ  สดศริ ิ  รอง

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 
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5 นายสมจติ  โชติชัยสถิตย   รอง

ศาสตราจารย 

วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร-คณติศาสตร) 

 

ท่ี ชื่อ นามสกุล  ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

6 นายสาธิต  แซจึง    รอง

ศาสตราจารย 

วท.ด.(คณิตศาสตร)  

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

7 นายสุพจน  ไวทยางกูร    รอง

ศาสตราจารย 

วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

ศศ.บ.(การมัธยมศึกษา) 

8 นายคณติ มุกดาใส       ผูชวย 

ศาสตราจารย  

วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

9 นายคําสิงห  นนเลาพล        ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

10 นายธงชัย บทมาตย   ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ด.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

11 นายบัญชา อานนทกิจพานิช    ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Dr.rer.nat.(Computer Science) 

วท.ม.(วิทยาการคณนา) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

12 นายบัณฑติ  ภิบาลจอมมี   ผูชวย

ศาสตราจารย 

Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

คศ.บ.(คณติศาสตร) 

13 นายประกิต  จําปาชนม    ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Dr.rer.nat.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(ศึกษาศาสตร) 

14 นางสาวพิกุล  ภูผาสุข        ผูชวย    

ศาสตราจารย  

วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

15 นายวัชรินทร คลองด ี       ผูชวย 

ศาสตราจารย  

วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 
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16 นางสาวเสวียน ใจด ี       ผูชวย 

ศาสตราจารย  

Ph.D.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

 

ท่ี ชื่อ นามสกุล  ตําแหนงทาง 

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

17 นางอังคณา  บุญยืด        ผูชวย 

ศาสตราจารย  

วท.ด.(คณิตศาสตร)  

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

18 นายจีระยุทธ เวทยวีระพงศ  อาจารย ปร .ด. (คณิตศาสตร) 

M.Sc.(Mathematics) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

19 นางสาวทศพร แถลงธรรม  อาจารย วท .ด. (คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.ม.(ประกันภยั) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

20 นายทศพร ทองจันทึก  อาจารย Ph.D.(Mathematics) 

B.Sc.(Pure Mathematics) 

21 นายพงศกร ยศแกว  อาจารย ปร .ด. (คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

22 นายมงคล ตุนัพไทย  อาจารย วท .ด. (คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

23 นางสาวรจนา เช่ียวชาญ  อาจารย Ph.D.(Mathematics) 

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

24 นางสาววริษา นาคพิมพ  อาจารย วท.ด.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

25 นายวีระชัย สาระคร  อาจารย วท .ด. (คณิตศาสตร) 

วท.ม.(คณิตศาสตรประยุกต) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

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

วท.ม.(คณิตศาสตร) 

วท.บ.(คณิตศาสตร) 

หมายเหตุ รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ใหดูในภาคผนวก 
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3.2.3  อาจารยพิเศษ   

         ไมม ี

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม   

           ไมมี  

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําวิทยานิพนธ  

5.1 คําอธิบายโดยยอ  

การทําวิจัยวิทยานิพนธเก่ียวกับคณิตศาสตรประยุกต โดยใหมีการดาํเนินการ การเสนอเคาโครง การทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล การเรยีบเรยีงผลการวิจัย การเสนอผลการวิจัย

ในรูปบทความตีพิมพในวารสารหรือเผยแพรในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

5.2.1 มีความรูและทักษะดานคณิตศาสตรประยุกต  

5.2.2 มีทักษะการทํางานดานคณิตศาสตรประยุกต  

5.2.3 มีการพัฒนาดาน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ   

5.3 ชวงเวลา  

แผน ก แบบ ก 2 

 ภาคการศึกษา 1 ปท่ี 2 เปนตนไป 

5.4 จํานวนหนวยกิต  

แผน ก แบบ ก2   12 หนวยกิต  

5.5 การเตรียมการ  

มีการกําหนดช่ัวโมงใหคําแนะนําปรึกษาในการทําวิทยานิพนธ เชน การเลือกหัวขอเรื่อง การแนะนําแหลง ขอมูล มี

การกําหนดเวลาเสนอความกาวหนาวิทยานิพนธ การเตรยีมอุปกรณเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการ คนควาทําวิทยา นิพนธ  

5.6 กระบวนการประเมินผล  

การประเมินผลงานการทําวิทยานิพนธ โดยการสอบหรือประเมินเคาโครงวิทยานิพนธโดยการจัดสอบนําเสนอท่ีมี

กรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คนโดยการแตงตั้งของคณะวิทยาศาสตร การประเมินความกาวหนาจัดนําเสนอกับกรรมการท่ี

ภาควิชาคณติศาสตรแตงตั้ง การสอบปองกันวิทยานิพนธโดยการจัดสอบนําเสนอท่ีมีกรรมการสอบไมต่ํากวา 3 คน ซึ่งมี

กรรมการภายนอกอยางนอย 1 คนโดยการแตงตั้งของคณะวิทยาศาสตร การประเมินผลงานตีพิมพ เผยแพร  

หลักสตูรแผน ก แบบ ก 2  จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ

ระดับชาตหิรือนานาชาติ  หรือตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ  อยางนอย 1 เรือ่ง 

 หมวดท่ี 4.  ผลการเรียนรู กลยุทธ การสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมการดําเนินการ 

มีประสบการณพรอมปฏิบัติงานในวิชาชีพ  ไดรับการฝกฝนใหมีความรูและประสบการณตรงท่ี สอดคลอง

กับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ  
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พรอมตอการเปลี่ยนแปลง  ไดรับการฝกฝนใหมีความรูและประสบการณในสถาน การณท่ี

แตกตางหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา  

เรียนรูตลอดชีวิต  ไดรับการฝกฝนใหศึกษาคนควาหาความรูและ ประสบการณ

เพ่ิมเตมิไดดวยตนเองตลอดชีวิต  

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน  

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมท่ีซับซอนในบริบททางวิชาการหรือในกรณีท่ีไมมีจรรยา บรรณวิชาชีพ

หรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอท่ีจะจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน ก็สามารถใชดุลยพินิจ อยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวย

หลักฐาน ดวยหลักการท่ีมีเหตผุลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหา โดยคาํนึงถึงความรูสึกของผูอ่ืน

ท่ีจะไดรับผลกระทบ ริเริม่ช้ีใหเหน็ขอบกพรองของจรรยาบรรณท่ีใชอยูในปจจุบันเพ่ือ ทบทวนและแกไข สนับสนุนอยาง

จริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จรยิธรรมในการจดัการความขัดแยงและ ปญหาท่ีมีผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในท่ีทํางานและในชุมชนท่ีกวาง

ขวางข้ึน  

2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม  

(1) ตระหนักในคณุคาและคณุธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยสุจรติ 
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผดิชอบตอตนเองและสังคม 
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ

ความสําคญั 
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิศ์รีของความเปนมนุษย 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม  

(1) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาเรียน  

(2) การเรยีนรูจากสถานการณจริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน  

(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ   

2.1.3 กลยุทธการประเมนิผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศกึษา อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยผูสอน  

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

2.2 ความรู  

        สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองค 

ความรูท่ีเปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดท่ีเปนรากฐาน มีความรูท่ี เป

นปจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญท่ีจะเกิดข้ึน รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนา ขอสรุปซึ่งเปนท่ียอมรับ ใน

สาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรบัหลักสตูรในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวาง เก่ียวกับแนว

ปฏิบัติท่ีเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาท่ีเก่ียวของซึ่ง อาจมีผลกระทบต

อสาขาวิชาท่ีศึกษาคนควา  

2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู  

(1) มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเน้ือหาท่ีศึกษา 
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(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมท้ังประยุกตความรู 

ทักษะและการใชเครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแกไขปญหา 

(3) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร 

(4) สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ   

2.2.2 กลยุทธ การสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแก การบรรยาย อภิปราย การจดักิจกรรมการเรยีนรู 

การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง  

(2) การฝกปฏิบัติ การทําวิจยั และวิทยานิพนธ   

(3) การศึกษาดูงาน การเขารวมประชุมสัมมนา  

2.2.3 กลยุทธ การประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา โดยการสอบขอเขียน สอบภาคปฏิบัติ การทําแบบฝกหัด 

การทํารายงาน การนําเสนอรายงานในการประชุมวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร  

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต  

2.3 ทักษะทางปญญา 

        สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรูในการวิเคราะหประเด็นและปญหา

สําคัญไดอยางสรางสรรคและพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงาน การวิจัยและทฤษฎี

เพ่ือพัฒนาความรูความเขาใจใหมท่ีสรางสรรค โดยบูรณาการแนวคดิ   ตางๆท้ังจากภายในและภายนอกสาขาวิชาท่ีศึกษาใน

ข้ันสูง สามารถออกแบบและดาํเนินการโครงการวิจัยท่ีสาํคัญในเรื่องท่ีซับซอนท่ีเก่ียวกับ การพัฒนาองคความรูใหม หรือ

ปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัย สําคัญ  

2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) สามารถสืบคน ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ 
(3) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธ การสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) การสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

(2) การใหศึกษาคนควาดวยตนเอง การสัมมนา การทํารายงาน การทําวิจัย วิทยา

นิพนธ   

2.3.3 กลยุทธ การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา  

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชา   

(2) ประเมินผลงานจากการทําการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําโครงงาน การทําวิจัย วิทยานิพนธ   

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต  

2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน วิเคราะห และแกปญหาท่ีซับซอน

สูงมากดวยตนเอง รวมท้ังวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุม 

อยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมท่ีซับซอน  

2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
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(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตางๆ ในกลุมท้ังใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน 

(2) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม 
(3) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

2.4.2 กลยุทธ การสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) การสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลกัสูตร โดยเนนการทํางานเปนกลุม   

(2) การจัดใหมีรายวิชาสมัมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ   

2.4.3 กลยุทธ การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากรายวิชาตางๆ ท่ีมีการสงเสริมใหทํางานกลุม  

(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การทําวิจัย วิทยานิพนธ   

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต  

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิตเิพ่ือนํามาใชในการศึกษาคนควาในประเด็น  ปญหาท่ีสําคัญและ

ซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสาร อยางมี

ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนท่ัวไป โดยการ

นําเสนอรายงานท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ัง วิทยานิพนธหรือ

โครงการคนควาท่ีสําคญั  

2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
(2) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยนื

อยางพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุม 
(3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม  

2.5.2 กลยุทธ การสอนท่ีใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถิติ วิทยานิพนธ   

(2) การเรยีนรูดวยตนเองผานระบบ e-Learning   

(3) การเรยีนรูจากการใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบตางๆ 

2.5.3 กลยุทธ การประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  

(1) ประเมินผลการเรียนรูจากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ   

(2) ประเมินผลการเรียนรูจากผลิตผลงานการวิจัยเพ่ือนําเสนอในรูปแบบตางๆเชน โปสเตอร บทความ 

สื่อตางๆ 

(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใชบัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  

(Curriculum Mapping)  

แสดงตารางแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (ตามภาคผนวก 1)  
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หมวดท่ี 5.  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน  

 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 7 หรือระเบียบ

ท่ีจะปรับปรุงใหม  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา  

 ใหเปนไปตามกระบวกการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

3.1 เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดท่ี 9  

ขอ 54.2 หรือระเบียบท่ีจะท่ีปรับปรุงใหม  

3.2 นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาหลกัสูตรน้ี จะตองมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเผยแพร หรือไดรับการตอบรับให

ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือตีพิมพในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ อยางนอย 1 

เรื่อง 

หมวดท่ี 6.  การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม   

1.1 การใหเขารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารยใหม” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนหลักเกณฑให

อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการอบรม ใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักสตูรและการบริหารวิชาการของ มหาวิทยาลัย 

บทบาทหนาท่ีของอาจารยมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และใหมีทักษะเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

 เปนสําคญั การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใชสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศ  

1.2 การมอบหมายใหมีอาจารยพ่ีเลี้ยงทําหนาท่ีใหคําแนะนําและเปนท่ีปรึกษาในดานการจัดการเรียนการสอน   

1.3 การช้ีแจงและแนะนําหลักสตูร รายวิชาในหลักสูตร  

1.4 การมอบหมายใหอาจารยใหมศึกษาคนควา จัดทําเอกสารท่ีเก่ียวของกับการสอน ในหัวขอ หน่ึงหรือ

หลายหัวขอท่ีอาจารยใหมมีความรูและถนัด เพ่ือทดลองทําการสอนภายใตคําแนะนําของอาจารย   พ่ีเลี้ยงหรือประธาน

หลักสตูร  

1.5 การกําหนดใหอาจารยใหมเขารวมสังเกตการณการสอนของอาจารยในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) กําหนดใหอาจารยตองเขารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองดานการจดัการเรียนการสอน  

การวัดและการประเมินผล ตามความตองการของอาจารย และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเป

ดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารยในหัวขอตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเรยีนการสอน การวิจัย การผลิตผลงานทาง 

วิชาการ เปนประจาํทุกป  

(2) การจัดใหมีการสอนแบบเปนทีม ซึ่งจะสงเสริมโอกาสใหอาจารยไดมีประสบการณการสอนรวม 

กับคนอ่ืนรวมถึงการมีโอกาสไดเปนผูรับผิดชอบรายวิชา ผูประสานงาน และผูรวมทีมการสอน  

(3) การสงเสริมหรือสรางโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการจดัการเรียนการ 

สอนระหวางอาจารยในหลักสูตร หรือทําวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถนําไปเผยแพรในการประชุมวิชาการท่ีมีการจัดการ

เรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน  

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ   
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(1) การสงเสริมใหอาจารยเขารวมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ัง 

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

(2) การสงเสริมใหอาจารยผลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ และการนําเสนอผลงานในการ 

ประชุมวิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อยางนอยใหมีผลงานการเขียนหรือการนําเสนอปละ 1 เรื่อง 

หมวดท่ี 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกํากับมาตรฐานบริหรหลักสตูร 

การกํากับมาตรฐานหลักสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแกน กําหนดใหทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรท่ีประกาศใชและตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา ซึ่งตองทําหนาท่ีดังน้ี 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาหลักสูตรและรายวิชาใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

1.2  จัดหาและกําหนดอาจารยผูสอนรายวิชาในหลักสตูรท่ีมีความรูความสามารถและคณุสมบัติตรงตามรายวิชาท่ีสอน 

 1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝกปฏิบัติ ตามท่ีกําหนดในหลักสูตร   

 1.4 ควบคุม กํากับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารยใหมีคุณภาพและเปนไปตาม

วัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชา 

 1.5 การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ท่ีมีความรูความสามารถตามหัวขอท่ีนักศึกษาสนใจ และกํากับติดตามให

การทําวิทยานิพนธของนักศึกษาเปนไปตามเปาหมาย 

 1.6 สงเสริมและจดัใหมีการพัฒนาคุณภาพของอาจารยดวยวิธีการตางๆ เชน การจัดประชุมวิชาการ การสงเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

 1.7 สงเสริมและจดัใหมีการพัฒนาคุณภาพบัณฑติตามเปาหมายคณุลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงคของหลักสูตรตดิตามผล

หลักสตูร โดยศึกษาจากผูมสีวนไดสวนเสยี เชน ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา อาจารยและนักศึกษาปจจุบัน 

 

2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ กํากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ผลลัพธการเรียนรู การทํางานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผูสาํเร็จการศึ กษา โดยการศึกษา

ความตองการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ดําเนินการดังน้ี 

2.1 การสํารวจความตองการของตลาดงานและผูใชบัณฑิต กอนการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ป 
2.2 การสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑติตามหลักสตูร 

 

3. นักศึกษา 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ กําหนดกระบวนการรับเขาและการแตรยีมความพรอมกอนเขาศึกษา การ

ควบคุมดูแล การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสาํเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา   

      3.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและดานอ่ืนๆแกนักศึกษา 

           คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน เพ่ือทําหนาท่ีให

คําปรึกษาแนะนําดานการเรียน โดยอาจารยหน่ึงคนตอนักศึกษา 5 คน และอาจารยตองกําหนดช่ัวโมงใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

อยางนอยสัปดาหละ 2 ช่ัวโมง  และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ตามเกณฑมาตรฐานและระเบียบของ

มหาวิทยาลยั 
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      3.2 การอุทธรณของนักศึกษา 

การอุทธรณของนักศึกษา เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัท่ีเก่ียวของกับการอุทธรณโทษสําหรับนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 

4. อาจารย 

      4.1 การรับอาจารยใหม 

            การคัดเลือกและรับอาจารยใหม เปนไปตามขอบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน ท่ีเก่ียวของกับการ

บริหารงานบุคคล 

      4.2 การมสีวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสตูร  

            คณาจารยทุกคนในหลักสูตร มสีวนรวมในการกําหนดแผนการจัดการเรยีนการสอนในแตละภาคการศึกษา การ

ทบทวนเน้ือหารายวิชา การแลกเปลี่ยนขอมูลเก่ียวกับการจัดการเรยีนการสอน คณุภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัด

และประเมินผลฯ โดยการจดัใหมกีารประชุมทุกๆ เดือน 

      4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ 

            หลักสูตรมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลยัภายในประเทศ หรือ

ตางประเทศมาบรรยายพิเศษ  หรอืเปนอาจารยท่ีปรึกษารวม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศกึษา  เพ่ือใหนักศึกษาได

มีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งเฉพาะทางเก่ียวกับคณติศาสตร เรียนรูจากผูมีประสบการณตรง ฯลฯ 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

            คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคมุ กํากับการจดัทํารายวิชา การวางระบบผูสอนและกระบวนการจดัการเรียน

การสอนในแตละรายวิชา การประเมินผูเรียน การกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การ

จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

 

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 
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ฐานขอมูลอางอิง (Reference Database) คือ ฐานขอมูลท่ีใหรายการอางอิงและสาระสังเขป

ของบทความหรือเอกสาร 

 ซีดี-รอม  ไดแก 

  1.  Science Citation Index 

  2.  Dissertation Abstracts Ondisk 

  3.  AGRICOLA 

  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) 

- 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร ไดสํารวจตามความตองการของผูใชและเสนอแนะใหสํานักวิทย

บริการจดัซื้อหนังสือและวารสารเก่ียวกับคณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตประจําทุกป 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สํานักวิทยบริการมีเอกสาร ตาํรา หนังสือ วารสารทางดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรประยุกตอยาง

เพียงพอ และจัดหาเพ่ิมข้ึนทุกป 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 ตัวบงช้ีผลการดําเนินงานของหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนกําหนด 
 

หมวดท่ี 8.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน  

(1) การประชุมรวมของอาจารยในภาควิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอคําแนะนํา 

ขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและประสบการณ หรือเพ่ือนรวมงาน  

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะทอนผลการจดัการเรยีนการสอนในชวงของการเรียนแตละ

รายวิชา  

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรยีบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน

จากการใชกลยุทธการสอนท่ีแตกตางกัน  

(4) การทําวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตละรายวิชาหรือกลุมรายวิชา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

(1)  การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย  

(2)  การประเมินการสอนของอาจารยโดยหัวหนาภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพ่ือนรวมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของอาจารย/พนักงานสายผูสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

2.1 การประเมินหลักสตูร โดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย เพ่ือนําขอมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจดัการ แผนการ

เรียน การจดัการเรียนการสอน และเน้ือหารายวิชาท่ีอาจซ้ําซอน ไมทันสมัย ยาก/งาย เปนตน  

2.2 การประเมินหลักสตูรโดยศิษยเกา เพ่ือติดตามผลการนําความรูและประสบการณท่ีไดรับจากการศึกษาใน หลักสูตร

ไปใชในการทํางาน  

2.3 การประเมินผลโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือสํารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต เก่ียวกับ

คุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ี 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลยัขอนแกนกําหนด 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

4.1 อาจารยประจําวิชา อาจารยผูสอน นําผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา ผูบังคับ

บัญชา และ/หรือเพ่ือนรวมงาน แลวแตกรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรยีนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผดิชอบ  

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรนําผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งดําเนินการทุกสิ้นป

การศึกษามาทบทวนและวิเคราะหพรอมนําเสนอแนวทางปรับปรุงแกไขในจุดท่ีมีขอบกพรอง สําหรับปการศึกษาถัดไป  

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร นําผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปจจุบันและอาจารย 

โดยศิษยเกา และโดยผูใชบัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการนําไปแกไขปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี กําหนด

ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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