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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์  และ บณัฑิตวิทยาลัย 
 

หมวดที่ 1.  ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Mathematics 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (คณติศาสตร์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Mathematics) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    Ph.D. (Mathematics) 
 
3. วิชาเอก        

คณิตศาสตร ์
 
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
         แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า  74 หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีมคีวามสามารถใช้ภาษาไทยเป็นอย่างด ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
            ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแกผู่้ส าเรจ็การศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  
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6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสตูร 
เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2555 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 17/2559 เมื่อวันที่ 15 เดือน 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 5/2560 วันท่ี 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา 2560 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสตูรมคีวามพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในป ีพ.ศ. 2562 
 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา 

(1) อาจารย์ประจ าของสถาบันอดุมศึกษา      
(2) นักวิชาการด้านคณิตศาสตร ์
(3) ต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้และการประมวลผลทางตัวเลขและตรรกศาสตร์ เช่น นักวิเคราะหร์ะบบ 
นักนโยบายและแผน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักวางแผนการผลิต นักวางแผนสินค้า นักการธนาคาร เป็นต้น ท้ัง
ในหน่วยงานราชการและเอกชน 

 
9. ช่ือ เลขประจ าตัวบตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร        
1. นายกิตติกร นาค
ประสิทธ์ิ 

 รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mathematics) 
M.Sc.(Mathematics) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

2. นายธวัช ช่างผัส  รองศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์)  
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

3. นางนรากร  คณาศร ี  รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

 
10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
สถานการณ์สภาพเศรษฐกิจและสงัคมโลกในปัจจุบันไดม้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  ประเทศในภูมภิาคเดยีวกันได้

รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มอียู สมาคมอาเซียน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพคล่องในการแข่งขันกับภูมิภาค 
อื่น ๆ บนโลก อีกทั้งศตวรรษท่ี 21 นี้เป็นยุคของบูรพาภิวัฒน์ นั่นคอื ประเทศตา่ง ๆ ได้หันกลับมาค้าขายกับทวีปเอเชีย ความ
ร่วมมือต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคหรอืระดับนานาชาติจึงถูกยกระดับการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
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สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับการเปลีย่นแปลงท่ีมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคม สภาวะแวดล้อม วิกฤติพลังงาน การกีดกันทางการค้าในรูปแบบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ระหว่างประเทศ และปจัจัยภายในที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เพียงพอ ข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพทางเทคโนโลยี และ
ข้อจ ากัดด้านกฎหมาย อีกทั้งฝ่ายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ มีนโยบายในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ด้วยการก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างฐานเศรษฐกิจให้เข้มแข็งสมดลุ
และสร้างสรรค์ การสร้างมลูค่าเพิ่มที่สูงข้ึน การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการผลติการค้า การสร้างความมั่นคงของ
พลังงานและอาหาร และเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
โลกและการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นระบบการศึกษาในยุคใหม่จึงเน้นไปที่    สหวิทยาการเป็นส าคญั ทั้งนี้การผลติ
บุคลากรจึงเป็นไปทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาและก้าวทัน
การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีทีร่วดเร็ว มีความคิดสร้างสรรค ์ และสามารถเป็นส่วนหน่ึงที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ในปัจจุบันนีส้ถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบโลกาภิวตัน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนและมีการ
เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างอย่างมหาสารอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจประเทศหน่ึงมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก และสามารถไป
กระทบภูมภิาคอื่นในประเทศอีกซกีโลกหนึ่งได้ แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เดมิเกี่ยวกับเศรษฐกจิมาสามารถใช้อธิบายใน
สถานการณ์ที่ซับซ้อนนี้ได้ การเข้าใจโครงสรา้งและสร้างองค์ความรู้ใหม่จะน ามาซึ่งแนวคดิใหม่ในการพัฒนาและปรับปรุง
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ให้ดยีิง่ขึ้น และจะช่วยแก้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีจะมผีลกระทบกับประเทศได้ ในขณะเดยีวกัน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 และ 5 (พ.ศ. 2555-2559) เกี่ยวกบัการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ใหเ้ป็นก าลังและรากฐานทีส่ าคัญของประเทศ ทั้งการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศให้มั่นคง โดยมเีป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนนักวิจยัต่อประชากรให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศในทุก ๆ 
ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งปัจจัยส าคญัอันหนึ่งคือ การพัฒนาบุคลากรทางด้าน
การศึกษาทุกระดับให้มีคณุภาพและศักยภาพสูงขึ้น 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคข้อมลูข่าวสาร สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิง่แวดล้อมต่าง ๆ ล้วนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ไปตามข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น การพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็น
การค้า การลงทุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม จ าเป็นจะต้องมีกระบวนการจดัเก็บ วิเคราะหป์ระมวลผล และแปล
ความหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อยา่งถูกต้อง ประหยดัและมีประสิทธิภาพ 
ศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่ส าคัญในการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคดิวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงตัวเลขและ
ตรรกศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคญัอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
ภาควิชาคณติศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

ทางด้านคณิตศาสตร์ที่มีคณุภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณใ์นลักษณะที่เป็นผู้รูจ้ริงและปฏิบัตไิด้ กระตุ้นให้เกิดการใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์ในการสร้างความเป็นเลศิทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักคณติศาสตรร์ุ่นใหม่ ที่สามารถ
บูรณาการความรู้สาขาคณติศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ๆ ประกอบกับปัจจุบันบุคลากรทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ระดับสูงยังขาด
แคลน ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความพร้อมทั้งทางด้านคณาจารย์  ครุภณัฑ์  และ
อุปกรณ์เครื่องมือ   ท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาในขอบเขตดังกลา่ว มีศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้มีการเรียนรู้ในระดับทีสู่งขึ้นในกระบวนการทางด้านคณติศาสตร์ โดยมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในศาสตรด์้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน  ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ให้มีศักยภาพในการผลิต ให้มีขดีความสามารถในการแข่งขันในอนุ
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ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งในด้านต้นทุนการผลิต ส่งเสรมิการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุมชน โดยพิจารณาปัจจยัในการ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และเป็นที่ยอมรับ ท้ังสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบการผลิตบณัฑติ การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมลูการวจิัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    ตลอดจนตระหนักถึงความส าคญั
และวิธีการวิจยัหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอนาคต   เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนท่ีมีความรู้ระดบัสูงทางด้านคณติศาสตร ์
เพื่อการพัฒนาประเทศ    และหลักสูตรให้ทันสมัย ด้วยเหตผุลดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
จึงเล็งเห็นความส าคญัอย่างยิ่งในการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งจะได้ใช้ประโยชน์
อย่างถูกต้องและเตม็ที่ในสาขาวิชาอื่น เช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้า
ของสาขาวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรอบรู้ในสาขาเหล่านั้น  ในการสร้างความเชื่อมโยงท่ีมีประโยชน์ใน
ด้านความรู้และใช้งานล าดับต่อไป 
 
13. ความสมัพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ท่ีเปดิสอนในคณะ/ภาควชิาอื่นของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสตูร  
ไม่ม ี

13.2 การบริการให้หลักสูตรอื่น 
ไม่ม ี

หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถปุระสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มุ่งผลิตดุษฎีบณัฑิตให้มีความรู้

ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการและแนวคิดทีส่ าคญัในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และศาสตร์ในสาขาวิชาอื่นที่มี
ความสัมพันธ์เกีย่วข้องกัน มีความสามารถในการท าวิจัยโดยบรูณาการองค์ความรูต้่างๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือสร้างองค์
ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดความรูเ้พื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นที่ต้องใช้ความรู้ขั้นสูงทางด้าน
คณิตศาสตร์ได้ทัง้ในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมี
ภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัตตินอย่างมีคณุธรรมและจรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิตที่มีคณุสมบัตดิังนี ้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอยา่งลึกซึง้ในหลักการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และศาสตร์ในสาขาอื่นท่ีมี

ความสัมพันธ์เกีย่วข้องกัน น ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษาได้  
(2) มีความสามารถในการวิจัยอย่างลุ่มลึกและพัฒนาความรู้ใหม่ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างมีนัยส าคัญ  
(3) มีความสามารถในการคิดวเิคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และ

การจัดการสมยัใหม่ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ในวงกว้าง 
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ

ปฏิบัติตนอยา่งมีคุณธรรมและ จรยิธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 

1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนและการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่างๆ และการวัดผลประเมินผล 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิที่ผูส้อนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลไดเ้ป็นอย่างด ี

- อัตราส่วนอาจารย์ใหม่ท่ีผา่นการอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบต่างๆ 
และการวดัผลประเมินผล  

- สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอน ให้ท างานบริการวิชาการแกอ่งค์กร
ภายนอก 

- จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการ
วิชาการแก่องค์กรภายนอก 

- ระดับคะแนนผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการวิชาการ 

- ส่งเสริมการเพิ่มต าแหน่งทางวิชาการ
ของผู้สอน โดยสนับสนุนให้ท าแผนการ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  

- สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 

2. การพัฒนานักศึกษา -ส่งเสรมินักศึกษาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาต/ินานาชาติ 

- จ านวนบทความที่น าเสนอผลงานวิจัย
ของนักศึกษาในระดับชาต/ินานาชาต ิ 

-ส่งเสรมินักศึกษาท าวิจัยในต่างประเทศ 

 

- จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน
ให้ไปท าวิจัยในต่างประเทศ 

-เชิญผู้ทรงคณุวุฒิมาบรรยายพเิศษ 

 

- จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิทีม่าบรรยาย 

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าฟังการบรรยาย
พิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

-ส่งเสรมินักศึกษาให้ผลิตผลงานวจิัยที่
ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาต/ินานาชาติ 

- จ านวนบทความของนักศึกษาท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาติ/
นานาชาติ  
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หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษา

ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 2 ข้อ 7  
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค 

ไม่ม ี
2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน 
ภาคการศึกษาต้น  เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวด

ที่ 5 ข้อ 21.4 และ 
(2) ผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 1.1 ต้องส าเร็จการศึกษาปรญิญา

มหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าในหลักสตูรที่มีวิชาคณติศาสตร์ หรือ คณติศาสตร์ประยุกต์ ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต โดยมี
คะแนนเฉลีย่ไมต่่ ากว่า 3.50 หรือเทียบเท่า หากคุณสมบตัิไมเ่ป็นไปตามที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูร 

(3) ผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.1 ต้องส าเร็จการศึกษาปรญิญามหา 
บัณฑิต หรือเทียบเท่าในหลักสตูรที่มีวิชาคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ไม่ต่ ากว่า 12 หน่วยกิต หาก
คุณสมบัตไิม่เป็นไปตามที่ก าหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(4) ผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาหลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแบบ 2.2 ต้องส าเร็จการศึกษาปรญิญาบณัฑิต
หรือเทียบเท่าหรือได้รับประกาศนยีบัตรบณัฑิตในหลักสตูรที่มีวิชาคณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ไมต่่ ากว่า
18 หน่วยกิต โดยมีคะแนนเฉลีย่ไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือเทียบเท่า หรือมีคะแนนในระดับดมีาก มีความสามารถและ
ศักยภาพในการท าดุษฎีนิพนธ์ หรอืมีคุณสมบัติอื่นเพิม่เตมิตามที่กรรมการประจ าหลักสตูรและบณัฑิตวิทยาลัย
ก าหนด 

 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสตูรอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ทางคณิตศาสตรไ์มเ่พียงพอ รวมทั้งทักษะและ
ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ต่ ากว่าเกณฑ ์

 
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

นักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษาอาจจ าเป็นต้องปรับพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ โดยการลงทะเบียน
วิชาเพิ่มเติมตามค าแนะน าของกรรมการบริหารหลักสูตร  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.1/2.1 2.2 1.1/2.1 2.2 1.1/2.1 2.2 1.1/2.1 2.2 1.1/2.1 2.2 
ปีท่ี 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 

ปีท่ี 2   4 1 4 1 4 1 4 1 
ปีท่ี 3     4 1 4 1 4 1 

ปีท่ี 4        1  1 
รวม 5 10 15 16 16 

คาดว่าจะ
ส าเรจ็

การศึกษา 
0 0 4 5 5 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ตามอัตรา
ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาต่อปีโดย
หักรายรับ ที่ต้องจดัสรรเป็นรายได้
ส่วนต่าง ๆ ตามเกณฑ์การจดัสรร) 

300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 

งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 

ค่าธรรมเนียมวิจยัระดับปรญิญา
เอก 

800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 

รวมรายรับ 1,100,000 2,200,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 
 

ประมาณการรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ
- ค่าใช้จ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสอบดุษฎีนิพนธ์(15,000 
บาทต่อคน) 

0 0 75,000 75,000 75,000 

- ค่าใช้จ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิมา
บรรยายพิเศษ(สองครั้งต่อปี) 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

- ค่าเดินทางไปท าวิจัย
ต่างประเทศ 6 เดือน (ไม่เกิน 
400,000 บาทต่อคน) 

200,000 800,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 190,000 220,000 315,000 315,000 315,000 
- ค่าวัสด ุ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
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ประมาณการรายจา่ย 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบเค้า
โครงดุษฎีนิพนธ์ (4,000 บาทต่อ
คน) 

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

- ค่าตอบแทนกรรมการที่ปรึกษา
ดุษฎีนิพนธ์ (10,000 บาทต่อคน) 

0 0 50,000 50,000 50,000 

- ค่าตอบแทนกรรมการสอบดุษฎี
นิพนธ์ของผู้ทรงวุฒิ (2,000 บาท
ต่อคน) 

0 0 10,000 10,000 10,000 

- ค่าตอบแทนผู้ทรงวุฒิบรรยาย
พิเศษ(สองครั้งต่อปี) 

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

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 630,000 1,260,000 1,890,000 1,890,000 1,890,000 

1. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาในการด าเนินการหลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.1 
     ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในการด าเนินการหลักสูตร 378,000 บาท/หลักสูตร 
     ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 126,000 บาท/ปี/คน 
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาในการด าเนินการหลักสูตรแบบ 2.2 
    ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาในการด าเนินการหลักสูตร  504,000 บาท/หลักสูตร 
    ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษา 126,000 บาท/ป/ีคน 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบช้ันเรยีน 

 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบณัฑติศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม่ 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     

แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
แบบ 2.2 ไม่น้อยกว่า 74 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
3.1.2.1 หลักสตูร แบบ 1.1 
หมวดวิชาบังคับ  2 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต) 
ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
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รวม  48 หน่วยกิต 
 
3.1.2.2  หลักสตูร แบบ 2.1 
หมวดวิชาบังคับ  2 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 

รวม  48 หน่วยกิต 
3.1.2.3  หลักสตูร แบบ 2.2 
หมวดวิชาบังคับ  14 หน่วยกิต 
หมวดวิชาบังคับ  2 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 

รวม  74 หน่วยกิต 
 
  3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชาส าหรับหลักสตูรแบบ  1.1 
 3.1.3.1.1 หมวดวิชาบังคับ 

**321 991 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics I (ไม่นับหน่วยกิต) 
**321 992 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 2   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II (ไม่นับหน่วยกิต) 

    3.1.3.1.2 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
**321 997 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 Dissertation   

3.1.3.2 รายวิชาส าหรับหลักสตูรแบบ  2.1 
3.1.3.2.1 หมวดวิชาบังคับ 
**321 991 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics I (ไม่นับหน่วยกิต) 
**321 992 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 2   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II (ไม่นับหน่วยกิต) 

    3.1.3.2.2 ดุษฎีนิพนธ์  36 หน่วยกิต 
**321 999 ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 Dissertation   

    3.1.3.2.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกตามรายวิชาในหัวข้อ 3.1.3.3.3 โดยเลือกรายวิชา 321 8xx และ 

333 8xx เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา 
โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ ในหัวข้อ 3.1.3.3.3 หรือ
จากรายวิชาอื่น ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควิชาคณติศาสตร์จะเปดิเพิ่มเติม
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ภายหลังหรือรายวิชาอื่น ๆ ในระดบับัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ หรือ 
คณิตศาสตร์ประยุกตโ์ดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

   3.1.3.3 รายวิชาส าหรับหลักสตูรแบบ  2.2 
3.1.3.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
**321 711 พีชคณิต  3(3-0-6) 
 Algebra  
**321 712 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Algebra  
**321 721 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 
 Real  Analysis  
**321 751 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 
 Topology  
**321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics I  

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

**321 991 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 1    1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics I (ไม่นับหน่วยกิต) 
**321 992 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 2    1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II (ไม่นับหน่วยกิต) 

    3.1.3.3.2 ดุษฎีนิพนธ์  48 หน่วยกิต 
**321 998 ดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต 
 Dissertation   

    3.1.3.3.3 หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ให้นักศึกษาเลือกรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ท้ังนี้ให้เลือกรายวิชา 

321 8XX ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิา โดยความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายวิชาต่าง ๆ ต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาอื่น ๆ ใน
ระดับบณัฑติศึกษาท่ีภาควิชาคณติศาสตร์จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังหรือรายวิชาอื่น ๆ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีเกีย่วข้องกับคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 
**321 713 กึ่งกรุป 3(3-0-6) 
 Semigroups  
**321 715 พีชคณิตสากล  3(3-0-6) 
 Universal Algebra  
**321 717 ทฤษฎีกาลัว 3(3-0-6) 
 Galois Theory  
**321 722 ทฤษฎีเมเชอร์นามธรรม 3(3-0-6) 
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 Abstract Measure Theory  
**321 723 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 Complex Analysis  
**321 725 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 
 Banach Space Theory  
**321 741 ทฤษฎีเชิงการจัด 3(3-0-6) 
 Combinatorial Theory  
**321 742 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 Graph Theory  
*321 781 ทฤษฎีจ านวนพีชคณิต 3(3-0-6) 
 Algebraic Number Theory  
**321 811 หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิตขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra I  
**321 812 หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิตขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra II  
**321 813 พีชคณิตสากลขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Universal Algebra  
**321 814 กึ่งกรุปเชิงพีชคณิต  3(3-0-6) 
 Algebraic Semigroups  
**321 821 หัวข้อคัดสรรทางการวิเคราะห์ขั้นสูง1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis I  
**321 822 หัวข้อคัดสรรทางการวิเคราะห์ขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis II  
**321 823 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 1 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory I  
**321 824 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 2 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory II  
*321 825 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Probability Theory  
**321 841 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ประยุกต์ 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics I  
**321 842 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ประยุกต์ 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics I  
**321 843 ทฤษฎีเชิงการจัดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Combinatorial Theory  
**321 844 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Graph Theory  
**321 851 แมนิโฟลดห์าอนุพันธ์ได ้ 3(3-0-6) 
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 Differentiable Manifolds  
**321 852 เรขาคณิตรมีันน ์ 3(3-0-6) 
 Riemannian Geometry  
**321 871 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics I  
**321 872 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics II  
**333 731 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations and Applications  
**333 761 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 Numerical Analysis and Applications  
**333 823    ทฤษฎีและเทคนิคการแจกแจง 3(3-0-6) 
 Distributions Theory and Technique   
**333 824 การประยุกต์ทฤษฎีการแจกแจง 3(3-0-6) 
 Applications of Theory Distributions  
**333 825    ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 1 3(3-0-6) 
 Generalized Functions I  
**333 826    ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 2   3(3-0-6) 
 Generalized Functions II  
**333 831    หัวข้อทางสมการเชิงอนุพันธ์ข้ันสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Topics in Differential Equations   
**333 841    หัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Applied Mathematics  
**333 842    แบบจ าลองเศรษฐมิติขั้นสูง   3(3-0-6) 
 Advanced Econometric Models  
**333 843    สมการเชิงอนุพันธ์และระบบเชิงพลวัต   3(3-0-6) 
 Differential Equations and Dynamical Systems  
**333 844    ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดขัน้สูง   3(3-0-6) 
 Advanced Optimization Methods  
**333 845    ระบบพลวตัส าหรับเศรษฐมิต ิ 3(3-0-6) 
 Dynamical Systems for Econometrics  
*333 846    หัวข้อทางระบบเชิงพลวัตขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Dynamical Systems  
**333 861    ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของระเบียบวิธีสมาชิกจ ากัด 3(3-0-6) 
 Mathematical Theory of Finite Element Methods  
**333 862    ทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Approximation Theory of Functions  
**333 863    หัวข้อทางทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันข้ันสูง  3(3-0-6) 
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 Advanced Topics in Approximation Theory of Function  
**333 864    ระเบียบวิธีช้ินประกอบตามขอบขั้นสูง  3(3-0-6) 
 Advanced Boundary Element Methods  
**333 865   หัวข้อทางการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขขั้นสูง                                      3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Numerical Analysis   
*333 866   ธรณีศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง                                          3(3-0-6) 
 Advanced Mathematical Geoscience  
*333 867   ทฤษฎีการแปลความย้อนกลับทางธรณีฟิสิกส์                              3(3-0-6) 
 Geophysical Inversion Theory  
*333 868   วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในแบบจ าลองทางธรณีฟิสิกส์                        3(3-0-6) 
 Advanced Numerical Method in Geophysical Modeling  
*333 869   วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในการแปลความย้อนกลับทางธรณีฟิสิกส์         3(3-0-6) 
 Advanced Numerical Method in Geophysical Inversion  

   ค าอธิบายระบบรหสัวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลักโดยมีความหมายดังนี้ 

ตัวเลข 3 ตัวแรกแทนคณะและภาควิชาฯ โดยภาควิชาคณติศาสตร์ใช้รหัส 321 และ 333 เป็นรหัสสาขา
คณิตศาสตร์ และคณติศาสตร์ประยุกต์ ตามล าดับ 
ตัวเลขตัวท่ี 4 แทนระดับของการศึกษา โดยที่ รหสั 7   8 และ 9 แทนระดับบณัฑิตศึกษา 
ตัวเลขตัวท่ี 5 มีความหมายดังนี้ 

  เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางพีชคณิต 
  เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางการวิเคราะห์และแคลคูลสั 
  เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสมการเชิงอนุพันธ์ 
  เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต ์
  เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาทางเรขาคณิตและทอพอโลย ี
  เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาทางระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 
  เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร ์
  เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาทางทฤษฎีจ านวนและการประยุกต ์
  เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาทางสัมมนาและดุษฎีนิพนธ์    
 ในหลักหน่วยจะบอกล าดับของวิชา 

* รายวิชาใหม่ 
** รายวิชาปรับปรุงเนื้อหา  
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3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
  หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาคณิตศาสตร์ มีแผนการศึกษา ดังนี้ 

ปีที ่1  
ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**321 711 
พีชคณิต 
Algebra 

  3 (3-0-6) 

**321 712 
พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

  3 (3-0-6) 

**321 721 
การวิเคราะห์เชิงจริง 

Real Analysis 
  3 (3-0-6) 

**321 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9   

**321 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 

Elective Course 
 3 (3-0-6)  

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 9 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 9 9 9 
 

ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**321 751 
ทอพอโลย ี
Topology 

  3 (3-0-6) 

**321 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9   

**321 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 

Elective Course 
 3 (3-0-6) 6 (3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 9 9 9 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 18 18 18 
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ปีที่ 2 
ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**321 891 
สัมมนาทางคณิตศาสตร ์1 

Seminar in Mathematics I 
  1(0-2-2) 

**321 991 
สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 1 

Doctoral Seminar in Mathematics I 
1(0-2-2)  

(ไม่นบัหนว่ยกติ) 
1(0-2-2)  

(ไม่นบัหนว่ยกติ) 
 

**321 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9   

**321 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
  6 

**321 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 

Elective Course 
 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 10 10 10 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 27 27 28 

 
ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

*321 892 
สัมมนาทางคณิตศาสตร ์2 

Seminar in Mathematics II 
  1(0-2-2) 

**321 992 
สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 2 
Doctoral Seminar in Mathematics 

II 

1(0-2-2)  
(ไม่นบัหนว่ยกติ) 

1(0-2-2)  
(ไม่นบัหนว่ยกติ) 

 

**321 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9   

**321 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
  6 

**321 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
 6  

3XX XXX 
วิชาเลือก 

Elective Course 
 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 10 10 10 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 36 36 38 
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ปีที่ 3 

ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**321 991 
สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 1 

Doctoral Seminar in Mathematics I 
  

1(0-2-2)  
(ไม่นบัหนว่ยกติ) 

**321 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9   

**321 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
  9 

**321 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
 9  

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 9 9 9 

รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 45 45 47 
 

ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 

**321 992 
สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 2 
Doctoral Seminar in Mathematics 

II 
  

1(0-2-2)  
(ไม่นบัหนว่ยกติ) 

**321 997 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
3   

**321 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
  9 

**321 999 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
 3  

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 3 3 9 

รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 48 48 56 
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ปีที่ 4 
ภาคการเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.2 

**321 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9 

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 9 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 63 

ภาคการเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.2 

**321 998 
ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation 
9 

รวมจ านวนหน่วยกติที่ลงทะเบียน 9 
รวมจ านวนหน่วยกติสะสม 74 

 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
**321 711 พีชคณิต  3(3-0-6) 
 Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ทบทวนกรุป ทฤษฎีบทซิโล  ริงและฟีลด์ ไอดีลใหญ่สดุ ไอดลีเฉพาะ  โดเมนแบบไอดลีมุข

ส าคัญ  โดเมนการแยกตัวประกอบได้อย่างเดียว โดเมนแบบยุคลิด ฟีลด์ภาคขยายขั้นแนะน า 
             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  พีชคณิตเชิงเส้น   3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภมูิผลคณูภายใน รูปแบบบัญญัติ รูปแบบ

เชิงเส้นคู่ ผลคูณเทนเซอร ์
             Vector spaces, linear transformations and matrices, inner product spaces, 

canonical forms, bilinear forms, tensor products 
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**321 713 กึ่งกรุป 3(3-0-6) 
 Semigroups 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             แนวคิดเบื้องต้น   ความสัมพันธ์ของกรีน    0-กึ่งกรุปเชิงเดียว   กึ่งกรุปผกผัน  กึ่งกรุปการ

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

semigroups, transformation semigroups 
 

**321 715 พีชคณิตสากล 3(3-0-6) 
 Universal Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             แลตทิซ ตัวด าเนินการปิด การเช่ือมโยงกาลัว พีชคณิต พีชคณิตย่อย พีชคณิตผลหาร ทฤษฎี

บทสาทิสสัณฐาน ผลคณูตรงและผลคูณตรงย่อย พจน์ ต้นไม้ พหุนาม วาไรตี เอกลักษณ์  พีชคณิตเสรี 
ทฤษฏีบทของเบอร์คอฟฟ์  

             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 

 

**321 717 ทฤษฎีกาลัว 3(3-0-6) 
 Galois Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 711 
            ฟีลด์ภาคขยาย  ฟีลด์ปิดเชิงพีชคณิต ภาวะซ้ าของราก  ฟีลด์จ ากัด ทฤษฎีกาลัวและการ

ประยุกต์ การสร้างเชิงเรขาคณิต 
            Extension fields, algebraically closed fields, multiplicity of roots, finite fields, 

Galois theory and applications, geometric constructions 
 

**321 721 การวิเคราะห์เชิงจริง 3(3-0-6) 
 Real Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             เมเชอร์เลอเบกบนเส้นจ านวนจริง ฟังก์ชันหาเมเชอร์เลอเบกได ้ปริพันธ์เลอเบก 
           Lebesgue measure on the real line, Lebesgue measurable functions,  

Lebesgue  integral 
 

**321 722 ทฤษฎีเมเชอร์นามธรรม 3(3-0-6) 
 Abstract Measure Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 721        
             ปริภูมิเมเชอร์นามธรรม ทฤษฎีการหาอนุพันธ์ เมเชอร์ผลคูณ เมเชอร์เครื่องหมาย 
             Abstract measure spaces, differentiation theory, product measures, signed 

measures 
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**321 723 การวิเคราะห์เชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 Complex Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             ทอพอโลยีบนระนาบจ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์เชิงซ้อน ภาวะเอกฐาน 

การลู่เข้าในปริภูมิของฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันทั่ว 
             Topology on complex plane, analytic functions, complex integration, singularity, 

convergence in the space of analytic functions, entire functions 
 

**321 725 ทฤษฎีปริภูมิบานาค 3(3-0-6) 
 Banach Space Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 721        
             แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปริภูมิบานาค ทอพอโลยีแบบอ่อนและแบบอ่อนสตาร์ ตัวด าเนินการ

เชิงเส้น ฐานแบบชาวเดอร์ ความกลมมนและความราบเรียบ 
             Basic concepts on Banach spaces, the weak and weak* topologies, linear 

operators, Schauder bases, rotundity and smoothness 
 

**321 741 ทฤษฎีเชิงการจัด 3(3-0-6) 
 Combinatorial Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             ปัญหาการแจงนับ   หัวข้อทางทฤษฏีเชิงการจัด  การออกแบบเชิงการจัดและเรขาคณิตจ ากดั 
             Enumeration problems, topics in combinatorics, combinatorial design and finite 

geometry 
 

**321 742   ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
  Graph Theory 
  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
              กราฟและการประยุกต์ แนวคิดพื้นฐานของกราฟ เทคนิคการพิสูจน์ทางทฤษฎี

กราฟ  ต้นไม ้ ภาวะเช่ือมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิลตัน การให้สีและปัญหาที่เกี่ยวข้อง หัวข้อ
ทางทฤษฎีกราฟ 

              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 
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**321 751 ทอพอโลย ี 3(3-0-6) 
 Topology 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ปริภูมิเชิงทอพอโลยีและฟังก์ชันต่อเนื่อง  ปริภูมิย่อย  ทอพอโลยีผลคูณ และทอพอโลยี

ผลหาร  ความเช่ือมโยง  ความกระชับ  สัจพจน์การแยกกันและ 
การนับได้  การเป็นปริภูมิเมตริกได้ 

  Topological spaces and continuous functions, subspaces, product topology 
and quotient topology, connectedness, compactness, separation and countability 
axioms, metrizability 

 

*321 781 ทฤษฎีจ านวนพีชคณิต 3(3-0-6) 
 Algebraic Number Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 711 
              จุดเริม่ต้นของทฤษฎีจ านวนพีชคณิต สมาชิกซึ่งอินทิกรัลเหนือโดเมน ภาคขยายพีชคณิตของ

ฟีลด์ ฟีลด์จ านวนพีชคณิต ฐานหลักอินทิกรัล โดเมนเดเดคินด์ นอร์มของไอดีล การแยกจ านวนเฉพาะ
ในฟีลด์จ านวน หน่วยในฟีลด์ก าลังสองจริง กรุปคลาสไอดีล ทฤษฎีบทหน่วยของดีรีเคล 

              Beginnings 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 

 

**321 811 หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิตขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิตขั้นสูง ที่ก าลังได้รบัความสนใจ 
              Selected interesting topics in advanced algebra 

 

**321 812 หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิตขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Algebra II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               หัวข้อคัดสรรทางพีชคณิตขั้นสูง ที่ก าลังได้รบัความสนใจ 
              Selected interesting topics in advanced algebra 
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**321 813 พีชคณิตสากลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Universal Algebra 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
                แนวคิดพื้นฐาน เอกลกัษณ์เกินและวาไรตีเกิน เอกลักษณ์เกินในวาไรตีของกึ่งกรุป โซลิด

วาไรตีและโคลน           
                Basic concepts, hyperidentities and hypervarieties, hyperidentities in 

varieties of semigroups, solid varieties and clones 
 

**321 814 กึ่งกรุปเชิงพีชคณิต 3(3-0-6) 
 Algebraic Semigroups 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
                 แนวคิดพื้นฐาน ไอดลีและแนวคิดที่สมัพันธ์       กึ่งกรุปปกติบริบูรณ์ ก่ึงแลตทีซของกึ่ง

กรุป กึ่งกรุปเสร ี
                 Basic concepts, ideals and related concepts, completely regular 

semigroups, semilattices of semigroups, free semigroups 
 

**321 821 หัวข้อคัดสรรทางการวิเคราะห์ขั้นสูง 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               หัวข้อคัดสรรทางการวเิคราะห์ขั้นสูง ที่ก าลังได้รับความสนใจ 
               Selected interesting topics in advanced analysis 

 

**321 822 หัวข้อคัดสรรทางการวิเคราะห์ขั้นสูง 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Analysis II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               หัวข้อคัดสรรทางการวเิคราะห์ขั้นสูง ที่ก าลังได้รับความสนใจ 
               Selected interesting topics in advanced analysis 

 

**321 823 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 1 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
                ทฤษฎีแบบฉบับของการส่งแบบไม่ขยาย ตัวอยา่งของการส่งที่ไมม่ีจุดตรึง ภูมหิลัง

เรขาคณิต มอดลูัสและคา่คงตัวต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจุดตรึงเชงิเมตริก 
                Classical theory of nonexpansive mappings, examples of fixed point free 

mappings, geometric background, moduli and constants related to metric fixed point 
theory 
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**321 824 ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก 2 3(3-0-6) 
 Metric Fixed Point Theory II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : 321 823 
                ระเบียบวิธีแบบอัลตรา้ในทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตริก เสถียรภาพของสมบตัิจุดตรึงส าหรับ

การส่งแบบไม่กระจาย การวดัความไม่กระชับ ทฤษฎีจุดตรึงในแลททิซแบบบานาค  
                Ultra-method in metric fixed point theory, stability of the fixed point 

property for nonexpansive mappings, measure of noncompactness, fixed point 
theory in Banach lattices 

 

*321 825 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Probability Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ปริภูมิความน่าจะเป็นและตัวแปรสุม่ การลู่เข้าแบบต่างๆ ความเป็นอิสระ กฎของเลขจ านวน

มาก การลู่เข้าอย่างอ่อนและทฤษฎีลิมติกลาง ขอบเขตของการประมาณค่าด้วยฟังก์ชันการแจกแจง
ปกติ ขอบเขตการประมาณค่าด้วยฟังก์ชันการแจกแจงปัวซง 

  Probability spaces and random variables, convergence concepts, 
independence, laws of large numbers, weak convergence and central limit theorem, 
bounds on normal approximation, bounds on Poisson approximation 

 

**321 841 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ประยุกต ์1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
          หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ประยุกต ์ที่ก าลังไดร้ับความสนใจ 
         Selected interesting topics in applied mathematics 

 

**321 842 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ประยุกต ์2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Applied Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
          หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ประยุกต ์ที่ก าลังไดร้ับความสนใจ 
         Selected interesting topics in applied mathematics 

 

**321 843 ทฤษฎีเชิงการจัดขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Combinatorial Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               การนับแบบฉบับ ทฤษฎีจ ากัดสุดขีด ระเบียบวิธีเชิงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการออกแบบ 

การหาค่าเหมาะสมทีสุ่ดแบบวิยตุ 
              Classical enumeration, extremal finite theory, probabilistic methods, design 

theory, discrete optimization 
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**321 844 ทฤษฎีกราฟขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advanced Graph Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับโครงสร้างกราฟ พารามิเตอร์ของกราฟ วงและการไหล กราฟไม

เนอร์ ทฤษฎีกราฟเชิงพีชคณิต 
              Basic knowledge in graph structure, graph parameters, cycles and flows, 

graph minors, algebraic graph theory 
 

**321 851 แมนิโฟลดห์าอนุพันธ์ได ้ 3(3-0-6) 
 Differentiable Manifolds 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
               แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้และแมนิโฟลด์ย่อย   สนามเวกเตอร ์  สนามเทนเซอร ์  การหา

ปริพันธ์บนแมนิโฟลด ์  ทฤษฎีบทของสโตกสส์ าหรับแมนิโฟลด์ที่มีขอบ 
              Differentiable manifolds and submanifolds, vector fields, tensor fields, 

integration on manifolds, Stokes’ theorem for manifolds with boundary 
 

**321 852 เรขาคณิตรมีันน ์ 3(3-0-6) 
 Riemannian Geometry 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
              แมนิโฟลด์รมีันน์ การเช่ือมโยง จีออเดสิกส์ ความโค้ง สนามยาโคบี อิมเมอร์ชันสมมติิ แมนิ

โฟลด์บริบูรณ์ ทฤษฎีบทของฮอพฟ์-ริเนาว์ ทฤษฎีบทของฮาดามารด์ ปริภูมคิวามโค้งคงตัว 
              Riemannian manifolds, connections, geodesics, curvatures, Jacobi fields, 

isometric immersions, complete manifolds, Hopf–Rinow theorem, Hadamard 
theorem, spaces of constant curvature 

 

**321 871 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู 1 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
          หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู ที่ก าลังได้รับความสนใจ 
         Selected interesting topics in advanced mathematics 

 

**321 872 หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู 2 3(3-0-6) 
 Selected Topics in Advanced Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
          หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู ที่ก าลังได้รับความสนใจ 
         Selected interesting topics in advanced mathematics 
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**321 891 สัมมนาทางคณิตศาสตร ์1 1(1-0-2) 
 Seminar in Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             การเลือกหัวข้อเรื่อง การวางแผนการสัมมนา การน าเสนอปากเปล่า การอภิปรายและตอบ

ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์และที่น าเสนอซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 
             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 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
            การเลือกหัวข้อเรื่อง การวางแผนการสัมมนา การน าเสนอปากเปล่า การอภิปรายและตอบ

ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์และที่น าเสนอซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 
            Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion and question 

clarification related to recent research publication in the field of interest 
 

**321 991 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-2)  
 Doctoral Seminar in Mathematics I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             การเลือกหัวข้อเรื่อง การวางแผนการสัมมนา การน าเสนอปากเปล่า การอภิปรายและตอบ

ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์และที่น าเสนอซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 
             Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion, and question 

clarification related to recent research publication in the field of interest 
 

**321 992 สัมมนาดุษฎีบณัฑิตทางคณิตศาสตร์ 2   1(0-2-2) 
 Doctoral Seminar in Mathematics II 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
             การเลือกหัวข้อเรื่อง การวางแผนการสัมมนา การน าเสนอปากเปล่า การอภิปรายและตอบ

ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์และที่น าเสนอซึ่งเป็นงานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 
             Selecting topics, planning seminars, oral presentation, discussion and question 

clarification related to recent research publication in the field of interest 
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**321 997         ดุษฎีนิพนธ์                                                                     48 หน่วยกิต 
 Dissertation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  การท าวิจัยด้านคณติศาสตร ์ และการเขียนผลวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  Conducting research in the field of mathematics and writing the results in the 

form of a dissertation under the supervision of the dissertation advisory committee 
 

**321 998         ดุษฎีนิพนธ์                                                                      48 หน่วยกิต 
 Dissertation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 การท าวิจัยด้านคณติศาสตร ์ และการเขยีนผลวจิัยในรูปดุษฎีนิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 Conducting research in the field of mathematics and writing the results in the form 

of a dissertation under the supervision of the dissertation advisory committee 
 

**321 999         ดุษฎีนิพนธ์                                                                      48 หน่วยกิต 
 Dissertation 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
 การท าวิจัยด้านคณติศาสตร ์ และการเขยีนผลวจิัยในรูปดุษฎีนิพนธ์ภายใต้ค าแนะน าของ

คณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
 Conducting research in the field of mathematics and writing the results in the form 

of a dissertation under the supervision of the dissertation advisory committee 
 

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

  Ordinary Differential Equations and Applications   

  เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี  

               ทฤษฎีบทการมีอยู่และความเป็นหนึ่งเดยีว  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ระบบ

อิสระบนระนาบ  สมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น   

               Existence and uniqueness theorems, the theory of linear differential 

equations, plane autonomous systems, nonlinear differential equations. 
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**333 761 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ 3(3-0-6) 

 Numerical Analysis and Applications 

 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

               สมการไมเ่ชิงเส้น การประมาณพหุนามและการประมาณค่าในช่วง  การหาอนุพันธ์เชิง

ตัวเลขและสูตรเชิงผลตา่ง การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ปัญหาค่าเริ่มตน้สองมิติ ปัญหาค่าขอบสองมิต ิ

               Nonlinear equation, polynomial approximation and interpolation, numerical 

differentiation and difference formulas, numerical integration, two-dimensional initial-

value problems, two-dimensional boundary-value problems 
 

**333 823   ทฤษฎีและเทคนิคการแจกแจง                                             3(3-0-6) 
 Distributions Theory and Technique 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ฟังก์ชันไดแรคเดลตาและล าดับเดลตา ทฤษฎีชวาร์ซ-โซโบเลพของการแจกแจง สมบตัิ

เพิ่มเตมิของการแจกแจง การแจกแจงที่นิยามโดยอินทิกรลัลู่ออก อนุพันธ์การแจกแจงของฟังก์ชันท่ี
กระโดดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบเทมเพอร์และการแปลงฟูเรยีร์  ผลคณูโดยตรงและสังวัตนาการ
ของการแจกแจง การแปลงลาปลาซ  

  The Dirac delta function and delta sequence, the Schwartz-Sobolev theory 
of distributions, additional properties of distributions, distributions defined by 
divergent integrals, distributional derivatives of functions with jump discontinuities, 
tempered distributions and the Fourier transform, direct products and convolutions 
of distributions, the Laplace transform 

 

**333 824 การประยุกต์ทฤษฎีการแจกแจง 3(3-0-6) 
 Applications of Theory Distributions 
 เงื่อนไขของรายวิชา: 333 823 
  การประยุกตส์ าหรับสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกตส์ าหรบัสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

การประยุกตส์ าหรับปญัหาค่าขอบ การประยุกตส์ าหรับการแพร่ของคลื่น ความสัมพันธ์ระหว่างการ
แจกแจงและทฤษฎีโมเมนต์ เรื่องเบ็ดเตล็ด 

 Applications to ordinary differential equations, applications to partial differential 
equations, applications to boundary value problems, applications to wave propagation, 
interplay between distributions and the theory of moments, miscellaneous topics 
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**333 825   ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 1                                                    3(3-0-6) 
 Generalized Functions I 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ฟังก์ชันค่าทดสอบและฟังก์ชันวางนัยทั่วไป การแปลงฟูเรียร์ของฟังก์ชันวางนัยทั่วไป รูปแบบ

เฉพาะของฟังก์ชันท่ีวางนัยทั่วไป 
  Test functions and generalized functions, Fourier transforms of generalized 

functions, particular types of generalized functions 
 

**333 826   ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 2                                                    3(3-0-6) 
 Generalized Functions II 
 เงื่อนไขของรายวิชา: 333 825 
  ปริภูมเิชิงทอพอโลยีเชิงเส้น ฟังก์ชันหลักมูลและฟังก์ชันวางนัยทั่วไป การแปลงฟูเรยีร์ของ

ฟังก์ชันหลักมูลและฟังก์ชันวางนัยทั่วไป ปริภูมิของชนิด  
  Linear topological spaces, fundamental and generalized functions, Fourier 

transforms of fundamental and generalized functions, spaces of type 
 

**333 831   หัวข้อทางสมการเชิงอนุพันธ์ข้ันสูง                                                  3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Differential Equations 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  หัวข้อข้ันสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์ท่ีก าลังไดร้ับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง 
  Advanced topics in differential equations currently being broadly investigated 

 

**333 841   หัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูง                                               3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Applied Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  หัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ขั้นสูงที่ก าลังไดร้ับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง 
  Advanced topics in applied mathematics currently being broadly studied 

 

**333 842   แบบจ าลองเศรษฐมิติขั้น
สูง                                                            

3(3-0-6) 

 Advanced Econometric Models 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ธรรมชาติของเศรษฐมิติและข้อมลู การวิเคราะห์การถดถอยด้วยขอ้มูลแบบตดัขวาง การ

วิเคราะห์การถดถอยด้วยข้อมูลอนกุรมเวลา เรื่องข้ันสูง 
  The nature of econometrics and data, regression analysis with cross-sectional 

data, regression analysis with time-series data, advanced topics 
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**333 843   สมการเชิงอนุพันธ์และระบบเชิงพลวัต                                  3(3-0-6) 
 Differential Equations and Dynamical Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ทฤษฎีทั่วไปของระบบเชิงเส้น ทฤษฎีเฉพาะที่ของระบบไม่เชิงเสน้ แมนิโฟลด์เสถียรและ

ทฤษฎีบทของฮาร์ทแมน-กรอบแมน ทฤษฎีวงกว้างของระบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎีปวงกาเร-เบนดิกซ์
สัน วัฏจักรลิมติ การส่งแบบปวงกาเร  ไบเฟอร์เคชัน 

  General theory of linear systems, local theory of nonlinear systems, stable 
manifold and Hartman-Grobman theorems, global theory of nonlinear systems, 
Poincare-Bendixson theory, limit cycles, Poincare maps, bifurcations 

 

**333 844   ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดขัน้สูง                                  3(3-0-6) 
   Advanced Optimization Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  การหาค่าเหมาะสมเชิงต่อเนื่อง ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมเชิงเกรเดียนต์ ระเบียบวิธีเชิง

ประชากร ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง การหาค่าเหมาะสมเชิงไม่
ต่อเนื่อง การค้นเฉพาะที่และการค้นเชิงต้องห้าม  ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมเชิงความน่าจะเป็น 
ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมเชิงอาณาจักรมด 

  Continuous optimization, Gradient-based optimization methods, population-
based optimization methods, genetic algorithm and differential evolution algorithm, 
discrete optimization, local search and tabu search, probability-based optimization 
methods, ant colony optimization methods 

 

**333 845   ระบบพลวตัส าหรับเศรษฐมิติ                                             3(3-0-6) 
 Dynamical Systems for Econometrics                               
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  แนวคิดพื้นฐานและระบบสเกลาร์ ระบบพลวตัที่มีมิตสิูงและการประยุกต์บางประการ การ

หาค่าเหมาะที่สดุแบบพลวัตขั้นแนะน า การประยุกต์บางประการส าหรับการหาค่าเหมาะสมที่สดุแบบ
พลวัต 

  The basic concepts and scalar systems, dynamical system of higher dimensions 
and some applications, an introduction to dynamic optimizations, some applications to 
dynamic optimizations 

 

*333 846   หัวข้อทางระบบเชิงพลวัตขั้นสูง                                          3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Dynamical Systems 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  หัวข้อข้ันสูงทางระบบเชิงพลวัตทีก่ าลังไดร้ับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง 
  Advanced topics in dynamical systems currently being broadly investigated 
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**333 861   ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของระเบียบวิธีสมาชิกจ ากัด                 3(3-0-6) 
 Mathematical Theory of Finite Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  แนวคิดพื้นฐาน ปริภูมโิซโบเลฟ  การจัดรูปแบบผันแปรของปัญหาค่าขอบเชิงวงรี การสร้าง

ปริภูมสิมาชิกจ ากดั ทฤษฎีการประมาณพหุนามในปรภิูมิโซโบเลฟ ปัญหาผันแปรมติิ n วิธีสมาชิกจ ากัด
โดยใช้กริดหลายแบบ วิธีผสมผสาน  เทคนิคท าซ้ าส าหรับวิธีผสมผสาน 

  Basic concepts, Sobolev spaces, variational formulation of elliptic boundary 
value problems, the construction of a finite element space, polynomial approximation 
theory in Sobolev spaces, n-dimensional variational problems, finite element multigrid 
methods, mixed methods, iterative techniques for mixed methods 

 

**333 862   ทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันขั้นสูง                               3(3-0-6) 
 Advanced Approximation Theory of Functions 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ผลลัพธ์ทั่วไปในทฤษฎีการประมาณค่า การประมาณคา่โดยพหุนามเชิงตรีโกณมติิ การ

ประมาณค่าโดยพหุนามเชิงพีชคณติ 
  General results in approximation theory, approximation by trigonometric 

polynomials, approximation by algebraic polynomials 
 

**333 863   หัวข้อทางทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันข้ันสูง                 3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Approximation Theory of Function 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  หัวข้อขั้นสูงทางทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันที่ก าลังได้รบัความสนใจศึกษาอยา่งกว้างขวาง 
  Advanced topics in approximation theory of functions currently being broadly 

investigated 
 

**333 864   ระเบียบวิธีช้ินประกอบตามขอบขั้นสูง                                             3(3-0-6) 
 Advanced Boundary Element Methods 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  บทน า ภูมิหลังทางคณติศาสตร์ ปัญหาศักย์ในสองมติิ ปฏิบัติการเชิงตัวเลขของระเบียบวิธี

สมาชิกตามขอบ เทคโนโลยสีมาชกิตามขอบ ระเบียบวิธสีมาชิกตามขอบแบบความเป็นส่วนกลับความ
คู่กันส าหรับปัญหาเชิงเส้น และปญัหาไม่เชิงเส้น การประยุกต ์ และ หัวข้อขั้นสูง 

  Introduction, mathematical background, potential problems in two 
dimensions, numerical implementations of the boundary element method, boundary 



มคอ.2 
 

30 

element technology, the dual reciprocity boundary element method for linear and 
non-linear problems, applications and advanced topics 

 

**333 865  หัวข้อทางการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขขั้นสูง                                      3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Numerical Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  หัวข้อข้ันสูงทางการวิเคราะห์เชิงตวัเลขท่ีก าลังได้รับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง 
  Advanced topics in numerical analysis currently being broadly investigated 

 

*333 866  ธรณีศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง                                          3(3-0-6) 
 Advanced Mathematical Geoscience 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การอนรุักษ์แบบเอกรูปของมวล 

ปัญหาเชิงวงรีในธรณีศาสตร์ การสร้างสมการที่อธิบายการไหลของน้ าของเครื่องปั๊มน้ าในช้ันหิน ปัญหา
การพาและการแพร่ในธรณีศาสตร ์ ปัญหาการถ่ายเทเชิงเส้นและไมเ่ชิงเส้นในธรณีศาสตร์ สมการไฮ
เพอร์โบลิกไมเ่ชิงเส้นในธรณีศาสตร์ 

  Mathematical modeling and mathematical concept, uniform conservation of 
mass, elliptical problems in geoscience, derivation of equations describing flow in a 
pumped aquifer, convection and diffusion problems in geoscience, linear and nonlinear 
transport problems in geoscience, nonlinear hyperbolic problems in geoscience 

 

*333 867  ทฤษฎีการแปลความย้อนกลับทางธรณีฟิสิกส ์                              3(3-0-6) 
 Geophysical Inversion Theory 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  ปัญหาย้อนกลับขั้นแนะน า ประเภทของปัญหาย้อนกลับ ปญัหายอ้นกลับเชิงเส้นกับข้อมลูที่

แน่นอน ปัญหาย้อนกลับเชิงเส้นกบัข้อมูลที่ไม่แน่นอน ความชัดเจนและการอนมุาน ปัญหาย้อนกลบัไม่
เชิงเส้น 

  Introduction to inverse problems, types of inverse problems, linear inverse 
problem with exact data, linear inverse problems with uncertain data, resolution and 
inference, nonlinear inverse problems 
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*333 868  วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในแบบจ าลองทางธรณีฟิสิกส ์                         3(3-0-6) 
 Advanced Numerical Method in Geophysical Modeling 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  วิธีผลต่างจ ากดัและการประยุกต์กบัแบบจ าลองไปข้างหน้าทางธรณฟีิสิกส์ วิธีสมาชิกจ ากัด

และการประยุกต์กับแบบจ าลองไปข้างหน้าทางธรณีฟิสิกส์ วิธีปริมาตรจ ากัดและการประยุกต์กบั
แบบจ าลองไปข้างหน้าทางธรณีฟสิิกส์ วิธีผลต่างจ ากัดแบบกริดเอียงและการประยุกต์กับแบบจ าลอง
ไปข้างหน้าทางธรณีฟสิิกส์ วธิีปริมาตรจ ากัดแบบฐานเส้นเชื่อมและการประยุกต์กับแบบจ าลองไป
ข้างหน้าทางธรณีฟิสิกส ์

  Finite difference method and its applications to geophysical forward modeling, 
finite element method and its applications to geophysical forward modeling, finite 
volume method and its applications to geophysical forward modeling, staggered-grid 
finite difference method and its applications to geophysical forward modeling, edge-
based finite element method and its applications to geophysical forward modeling 

 

*333 869  วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในการแปลความย้อนกลับทางธรณีฟิสิกส ์          3(3-0-6) 
 Advanced Numerical Method in Geophysical Inversion 
 เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี
  บทน า การแปลความย้อนกลับก าลังสองน้อยสุด การแปลความย้อนกลับของอ็อคแคม วิธีเกร

เดียนตส์ังยุควิธีเกรเดียนต์สังยุคไมเ่ชิงเส้น วิธีเกาส์-นิวตัน วิธีควอซี-นิวตัน ระเบียบวิธจีีเนติกส าหรับ
การแปลความย้อนกลับทางธรณีฟสิิกส์ วิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างส าหรับการแปลความย้อนกลับทาง
ธรณีฟิสิกส ์

  Introduction, least square inversion, OCCAM’s inversion, conjugate gradient 
method, nonlinear conjugate gradient method, Gauss-Newton method, Quasi-Newton 
method, genetic algorithm for geophysical inversion, differential evolution method for 
geophysical inversion 
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 3.2 ช่ือ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคณุวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ 

1 นายกิตติกร  นาคประสิทธิ ์  รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mathematics) 
M.Sc.(Mathematics) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

2 นายธวัช  ช่างผัส  รองศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

3 นางนรากร  คณาศรี  รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

4 นายวจิารณ์  สดศิร ิ  รองศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

5 นายสมจิต  โชติชัยสถิตย ์  รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์)  
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  

6 นายสาธิต  แซ่จึง  รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

7 นายเกียรต ิ แสงอรุณ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 

8 นางเกียรติสุดา  นาคประสิทธิ ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

9 นายคณิต  มุกดาใส  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

10 นายค าสิงห์  นนเลาพล  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

11 นายธงชัย  บทมาตย ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

12 นายบัณฑิต  ภิบาลจอมม ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
ค.บ.(คณิตศาสตร์) 

13 นายประกิต  จ าปาชนม ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

14 นางสาวพิกุล  ภูผาสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 



มคอ.2 
 

33 

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ 

15 นายวัชรินทร์  คล่องดี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

16 นางสาวสมนึก วรวิเศษ  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Dr.rer.nat.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

17 นางสาวเสวียน ใจด ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ Ph.D.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

18 นางอังคณา  บุญยืด  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

19 นายจีระยุทธ เวทยว์ีระพงศ์  อาจารย ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
M.Sc.(Mathematics) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

20 นางสาวทศพร  แถลงธรรม  อาจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(ประกันภยั) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

21 นายทศพร ทองจันทกึ  อาจารย ์ Ph.D. (Mathematics) 
B.Sc.(Pure Mathematics) 

22 นายพงศกร  ยศแกว้  อาจารย ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

23 นางสาวรจนา  เชียวชาญ  อาจารย ์ Ph.D. (Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

24 นายวีระชยั  สาระคร  อาจารย ์ ปร.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

หมายเหต ุ รายละเอียดเกีย่วกับประวัต ิผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 

 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ  

ที่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒิ 

1 นายเท่ียง ภูมิสะอาด   รองศาสตราจารย ์ วท.ม. (คณิตศาสตร์) 

2 นายสุพจน ์ ไวทย์างกูร  รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
ศศ.บ.(การมัธยมศึกษา) 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม  
ไม่ม ี
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับคณติศาสตร์ โดยให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวเิคราะห์ข้อมูล การเรยีบเรยีงผลการวจิัย การเสนอ
ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู ้

5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร ์
5.2.2 มีทักษะการวิจัยด้านคณิตศาสตร ์
5.2.3 มีการพัฒนาด้าน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

5.3 ช่วงเวลา 
แบบ 1.1 ภาคการศึกษาต้น ช้ันปทีี่ 1 เป็นต้นไป 
แบบ 2.1 ภาคการศึกษาต้น ช้ันปทีี่ 1 เป็นต้นไป 

  แบบ 2.2 ภาคการศึกษาต้น ช้ันปีท่ี 2 เป็นต้นไป 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1  48 หน่วยกิต  
แบบ 2.1  36 หน่วยกิต  
แบบ 2.2  48 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าดุษฎีนิพนธ์ เช่น การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะน า

แหล่งข้อมูล มีการก าหนดเวลาเสนอความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ การเตรียมอุปกรณเ์ครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยการ
ค้นคว้าท าดุษฎีนิพนธ์ 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลงานการท าดุษฎีนพินธ์ โดยการสอบหรือประเมินเคา้โครงดุษฎีนิพนธ์โดยการจัดสอบการ
น าเสนอที่มีกรรมการสอบไม่ต่ ากว่า 5 คน  

การประเมินความก้าวหน้าโดยใหน้ าเสนอกับกรรมการที่ภาควิชาคณิตศาสตร์แต่งตั้ง  
การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์โดยการจัดสอบการน าเสนอที่มีกรรมการสอบไมต่่ ากว่า 5 คน ซึ่งมีกรรมการ

ภายนอกอย่างน้อย 1 คน  
การประเมินผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ 

   หลักสตูรแบบ 1.1 และแบบ 2.2  จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ หรือไดร้ับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 2 บทความ หรือมีบทความหนึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ ์และอีกหนึ่งบทความต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ (Proceeding) ที่มรีายงานการประชุม โดยบทความดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องและเป็นส่วน
หนึ่งของงานดุษฎีนิพนธ์และไดร้ับการยอมรับจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ ์

หลักสตูรแบบ 2.1 จะต้องมผีลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หรือไดร้ับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาคณติศาสตร์อย่าง
น้อย 1 บทความ 
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หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

มีประสบการณ์พร้อมปฏิบัติงานในวิชาชีพ ได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และประสบการณต์รงที่สอดคล้อง
กับการปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ 

พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง ได้รับการฝึกฝนให้มีความรู้และประสบการณ์ในสถาน การณ์ที่
แตกต่างหลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เวลา 

เรียนรูต้ลอดชวีิต ได้รับการฝึกฝนให้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์
เพิ่มเตมิไดด้้วยตนเองตลอดชีวิต 

2. การพัฒนาผลการเรยีนรู้ในแตล่ะด้าน 
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถจัดการปัญหาทางคณุธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบรบิททางวิชาการหรือในกรณีทีไ่ม่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบยีบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกบัปัญหาที่เกิดขึ้น กส็ามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ 
ด้วยความยตุิธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอ้สรุปของ
ปัญหาโดยค านึงถึงความรูส้ึกของผูอ้ื่นที่จะไดร้ับผลกระทบ ริเริม่ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณทีใ่ช้อยู่ใน
ปัจจุบันเพื่อทบทวนและแกไ้ข สนบัสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการ
ความขัดแย้งและปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสรมิให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในท่ีท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.1 ผลการเรียนรูด้้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมี

ส่วนริเริ่มให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

(2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มกีารประพฤตปิฏิบัตตินตามกรอบคุณธรรมและจรยิธรรมของ
บัณฑิต มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสตัย์ รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและสังคม มจีิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาอสิระ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนกัศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2) ประเมินคณุลักษณะบณัฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอยา่งถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรูท้ี่

เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคดิที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่
เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัที่จะเกดิขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสตูรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึง้และ
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กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาติและระดบันานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 

2.2.1 ผลการเรียนรูด้้านความรู ้
(1) มีความรู้ความเข้าใจอยา่งลึกซึง้ในหลักการและทฤษฎีส าคญัในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถท าการวิจยัหรือปฏบิัตงิานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพไดอ้ย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนา

ความรู้ใหม่ๆ  หรือการประยุกต์วิธปีฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ

พัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวชิาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรม
การเรยีนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจัย ดุษฎีนิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสมัมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู ้
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การท า

แบบฝึกหัด การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการของภาควิชาคณติศาสตร์ 
(2) ประเมินคณุลักษณะบณัฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 ทักษะทางปัญญา 
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรู้ในการวเิคราะห์ประเด็นและ

ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปญัหาด้วยวิธีการใหม่ๆ  สามารถสังเคราะห์ผลงานการ
วิจัยและทฤษฎเีพื่อพัฒนาความรูค้วามเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสงู สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนท่ี
เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่หรือปรับปรุงแนวปฏิบตัิในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคญั 

2.3.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสังเคราะหแ์ละประเมนิผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนา

ความรู้หรือแนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อยา่งสร้างสรรค์ 
(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการไดด้้วยตนเอง และหา

ข้อสรุปที่สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยส าคญั 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปญัญา 

(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท ารายงาน การท าวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
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(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท าวิจัย ดุษฎี
นิพนธ์  

(3) ประเมินคณุลักษณะบณัฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปญัหา
ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทัง้วางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อ

โต้แย้งหรือปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการ
ท างานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผดิชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ในการท างานระดับสูงได ้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่างๆ ตามหลักสตูร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา การท าวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่างๆ ท่ีมีการส่งเสรมิให้ท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การท าวิจัย ดุษฎีนิพนธ์  
(3) ประเมินคณุลักษณะบณัฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
สามารถคัดกรองข้อมลูทางคณิตศาสตรแ์ละสถิตเิพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ส าคัญ

และซับซ้อน สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยา่ง
มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุม่บุคคลต่างๆทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวชิาชีพ รวมทั้ง
ดุษฎีนิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าท่ีส าคัญ 

2.5.1 ผลการเรียนรูด้้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ

กระบวนการวิจยัในการคิดวเิคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏบิัติงานหรอืปัญหาทางวิชาการที่สลบัซับซ้อนได้ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง และการสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆเพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของ
ผู้อื่นได ้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎีนิพนธ์  
(2) การเรียนรูด้้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
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(3) การเรียนรู้จากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตผลงานวิจยัในรูปแบบต่างๆ  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ ดุษฎนีิพนธ์  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลติผลงานการวจิัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น โปสเตอร์ 

บทความ สื่อต่างๆ 
(3) ประเมินคณุลักษณะบณัฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ภาคผนวก 1) 
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หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือระเบยีบ

ที่จะปรับปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

ให้เป็นไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร ระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ 
3.2 เป็นไปตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.3 

หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม ่
3.3 นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาหลักสตูรนี้ จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ดังต่อไปนี้ 

- หลักสูตรแบบ 1.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือไดร้ับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างน้อย 2 บทความ หรือมีบทความหนึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับนานาชาติทีม่ีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ ์และอีกหนึ่งบทความต้องน าเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) โดยบทความดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับหัวข้อดุษฎี
นิพนธ์และได้รับการยอมรบัจากคณะกรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 

- หลักสูตรแบบ 2.1 จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ หรือไดร้ับการตอบรับใหต้ีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นท่ียอมรบัในสาขาวิชา
นั้นอย่างน้อย 1 บทความ 

ทั้งนี้นักศึกษาในหลักสูตรแบบ 1.1   2.1 และ 2.2 จะต้องน าเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการอย่าง
น้อย 2 ครั้งเพื่อฝึกให้นักศึกษาสามารถสื่อสารทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับงานของตนเองและเปิดโอกาสให้สาธารณชน
ได้ตรวจสอบทั้งนักศึกษา งานท่ีท า ผู้สอน และสถาบันฯ ไปพร้อมกัน 
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หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม ่
1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม”่ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์

ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาท
หน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
การสอนสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเปน็ท่ีปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสตูร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหมศ่ึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อ

ที่อาจารย์ใหม่มคีวามรู้และถนดั เพื่อทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เขา้ร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะใหแ้ก่อาจารย ์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรยีนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดิ
หลักสตูรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารยใ์นหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงาน
ทางวิชาการ เป็นประจ าทุกป ี

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ด้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคน
อื่น รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผูร้ับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผูร้่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสรมิหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลายๆ สถาบัน 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(1) การส่งเสรมิให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

(2) การส่งเสรมิให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
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หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การก ากับมาตรฐานหลักสตูรของมหาวิทยาลยัขอนแก่น ก าหนดใหทุ้กหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องท าหน้าท่ีดังนี้ 
1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลกัสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและก าหนดอาจารย์ผูส้อนรายวิชาในหลักสตูร ท่ีมีความรูค้วามสามารถและคณุสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
1.4 ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเปน็ไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ และก ากับติดตามให้

การท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 
1.6 ส่งเสริมและจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.7 ส่งเสริมและจดัให้มีการพัฒนาคุณภาพบณัฑิตตามเป้าหมายคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 

ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑติ ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
 
2. บัณฑิต 

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา โดยการศึกษา
ความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี ้

1. การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
2. การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลติบัณฑิตตามหลักสูตร 

 
3. นักศึกษา 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ก าหนดกระบวนการรับเข้าและการแตรยีมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การ
ควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา  

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นกัศึกษา 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อท าหน้าท่ีให้

ค าปรึกษาแนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
อย่างน้อยสัปดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง  และการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑม์าตรฐานและระเบยีบของ
มหาวิทยาลยั 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลยัที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษส าหรับนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
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4. อาจารย์ 
4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคล  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มสี่วนร่วมในการก าหนดแผนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะภาคการศึกษา การ

ทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรยีนการสอน คณุภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัด
และประเมินผล ฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุกๆ เดือน  

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
หลักสตูรมีการเชิญผู้ทรงคณุวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศมาบรรยายพเิศษ  หรอืเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศกึษา  เพื่อให้นักศึกษาได้
มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับคณติศาสตร์ เรียนรู้จากผูม้ีประสบการณต์รง ฯลฯ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรฯ ควบคุม ก ากับการจดัท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรยีน
การสอนในแตล่ะรายวิชา การประเมินผูเ้รียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การ
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร จดัท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณที่ได้รับจดัสรร

จากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภณัฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ คา่ใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

6.2.1 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในส านักวิทยบริการ 
(1) หนังสือ  
 ภาษาไทย  จ านวน  2,822 รายการ 
 ภาษาต่างประเทศ จ านวน  1,891 รายการ 
(2) วารสาร  
 ภาษาไทย  จ านวน  2 รายการ 
 ภาษาต่างประเทศ จ านวน  16 รายการ 
(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 

ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายการอ้างอิงและสาระสังเขป
ของบทความหรือเอกสาร 

 ซีดี-รอม  ได้แก ่
  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 

ระบบออนไลน์ ได้แก ่
  1.  Dissertation Abstracts Online 
 ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text Database) คือ ฐานข้อมูลที่ให้รายละเอียดฉบับเตม็ของวารสาร (e-
journal) หรือหนังสือ (e-book)  

วารสาร ได้แก ่
  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 
 ฐานข้อมูลของห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือ ฐานข้อมูลที่ห้องสมดุสร้างขึ้นเองและ 
สืบค้นด้วยคอมพิวเตอรร์ะบบออนไลน์  
  ฐานข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารนิเทศ (Bibliographic Database) 
  ฐานข้อมูลสาระสังเขปวิทยานิพนธ ์(Thesis Abstracts Database) 
  ฐานข้อมูลหน้าสารบญัวารสาร (Current Contents Database) 
การสืบค้นข้อมลูจากแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ผ่านเครือข่าย Internet 

6.2.2 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ามี) 
- 

6.2.3 ทรัพยากรการเรยีนการสอนในภาควิชา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
- 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
ภาควิชาคณติศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ไดส้ ารวจตามความต้องการของผู้ใช้และเสนอแนะใหส้ านักวิทย

บริการจดัซื้อหนังสือและวารสารเกี่ยวกับคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ประจ าทุกป ี
 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
ส านักวิทยบริการมีเอกสาร ต ารา หนังสือ วารสารทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์อย่าง

เพียงพอ และจัดหาเพิ่มขึ้นทุกป ี
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัขอนแก่นก าหนด  
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หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 

(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรยีนการสอนในช่วงของการเรียน
แต่ละรายวิชา 

(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรยีบเทยีบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมินภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาหรือกลุม่
รายวิชา 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ
มหาวิทยาลยั 

(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ

แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นตน้ 
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษยเ์ก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ไดร้ับจากการศกึษาใน

หลักสตูรไปใช้ในการท างาน 
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑติ เพื่อส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูใ้ช้บัณฑิต 

เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสตูรนี ้
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามทีม่หาวิทยาลยัขอนแก่นก าหนด 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารยผ์ูส้อน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลยั ซึ่งด าเนินการทุก
สิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวเิคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดย
ศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑติ เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสตูร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดใน
ระบบประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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