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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์   

 
หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์
ภาษาอังกฤษ:    Doctor of Philosophy Program in Applied Mathematics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ภาษาไทย):  ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ (คณติศาสตรป์ระยุกต์) 
ช่ือย่อ (ภาษาไทย):  ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ):    Doctor of Philosophy (Applied Mathematics) 
ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ):    Ph.D. (Applied Mathematics) 

3. วิชาเอก        
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า  78 หน่วยกิต        

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรปริญญาเอก แบบ 2.1  และ แบบ 2.2   
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษบางรายวิชา  
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีมคีวามสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

               - 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสตูรปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
พ.ศ. 2553 

- คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งท่ี 6/2559 วันท่ี 25 พฤษภาคม 
2559 

- สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 9/2559 วันท่ี 7 กันยายน 2559 
- เปิดสอนภาคการศึกษา 1 ปีการศกึษา 2560 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมคีวามพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2560  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
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(1) อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศกึษา      
(2) นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์ประยกุต์ 
(3) ต าแหน่งงานต่าง ๆ ที่ต้องการความรู้และการประมวลผลทางตัวเลขและตรรกศาสตร์ เช่น นักวิเคราะห์ระบบ 

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักวางแผนการผลติ นักวางแผนสินค้า นกัการธนาคาร เป็นต้น ทั้งในหน่วยงาน
ราชการและเอกชน 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
1 นายสาธิต แซจ่ึง xxxxxxxxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 

วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
2 นายวัชรินทร์ คล่องด ี xxxxxxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

3 นายคณติ  มุกดาใส xxxxxxxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

สถานการณ์สภาพเศรษฐกิจและสงัคมโลกในปัจจุบันไดม้ีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  ประเทศในภมูิภาคเดียวกันได้
รวมตัวกันเป็นกลุ่มประเทศ เช่น กลุ่มอียู สมาคมอาเซียน ทั้งนี้เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพของสภาพคล่องในการแข่งขันกับภูมิภาค 
อื่น ๆ บนโลก อีกทั้งศตวรรษที่ 21 นี้เป็นยุคของบูรพาภิวัฒน์ นั่นคือ ประเทศต่าง ๆ ได้หันกลับมาคา้ขายกับทวีปเอเชีย ความ
ร่วมมือต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคหรอืระดับนานาชาติจึงถูกยกระดับการด าเนินการต่าง ๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล  

สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนั้นขึ้นอยู่กับการเปลีย่นแปลงท่ีมีทั้งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลีย่นแปลงทางสังคม สภาวะแวดล้อม วิกฤติพลังงาน การกีดกันทางการค้าในรูปแบบของมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และปัจจัยภายในท่ีเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานท่ีไม่เพยีงพอ ข้อจ ากัดทางด้านศักยภาพทางเทคโนโลยี และข้อจ ากัดดา้น
กฎหมาย อีกทั้งฝ่ายวางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ มีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการก าหนด
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในส่วนท่ีเกีย่วกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การสร้างฐานเศรษฐกิจให้เขม้แข็งสมดลุและสร้างสรรค ์
การสร้างมูลค่าเพิ่มที่สูงข้ึน การสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต่อการผลิตการค้า การสร้างความมั่นคงของพลังงานและ
อาหาร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกและการ
พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ ดังนั้นระบบการศึกษาในยุคใหม่จึงเน้นไปท่ี    สหวิทยาการเป็นส าคัญ ทั้งนี้การผลิตบุคลากรจึงเป็นไป
ทางด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลในประเทศให้มคีวามรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการพัฒนาและก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีทีร่วดเร็ว มีความคดิสร้างสรรค์ และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้
ในปัจจุบันนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจเป็นแบบโลกาภิวัตน์ ที่มีการติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนและมกีารเคลื่อนย้ายเงินทุนอย่าง
อย่างมหาสารอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจประเทศหนึ่งมผีลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโลก และสามารถไปกระทบภูมภิาคอื่นใน
ประเทศอีกซีกโลกหนึ่งได ้ ถ้ามีแบบจ าลองทางคณติศาสตร์เกีย่วกับเศรษฐกิจจะช่วยแก้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีจะมี
ผลกระทบกับประเทศได ้ ในขณะเดียวกันกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 (พ.ศ. 2551 - 2554) 
เกี่ยวกับการพัฒนาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เป็นก าลังและรากฐานที่ส าคัญของประเทศ ทั้งการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้มั่นคง โดยมีเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วนนักวิจัยต่อประชากรให้สูงข้ึน เพื่อให้สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศในทุก ๆ ด้าน เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาการศึกษาของชาติ ซึ่งปัจจัยส าคัญอันหนึ่ง
คือ การพัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาทุกระดับให้มีคณุภาพและศักยภาพสูงขึ้น  

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคข้อมลูข่าวสาร สภาพสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ล้วนมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ไปตามข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น การพิจารณาตดัสินใจในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ไม่ว่าจะเป็น



-3- 

การค้า การลงทุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมและสังคม จ าเป็นจะตอ้งมีกระบวนการจดัเก็บ วิเคราะห์ประมวลผล และแปล
ความหมายอย่างถูกต้องครบถ้วน จึงจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการได้อยา่งถูกต้อง ประหยดัและมีประสิทธิภาพ ศาสตร์
ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกตเ์ป็นสาขาวิชาที่ส าคญัในการสร้างองค์ความรู้และทักษะในการคดิวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงตัวเลขและ
ตรรกศาสตร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคญัอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาประเทศชาติและสังคม 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
ภาควิชาคณติศาสตร์ ไดต้ระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการผลิตบุคลากรที่มคีวามรูค้วามสามารถทางด้าน

คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มคีุณภาพ มีองค์ความรู้และประสบการณใ์นลักษณะที่เป็นผู้รูจ้ริงและปฏิบัตไิด้ กระตุ้นให้เกดิการใช้
ความรู้ทางคณติศาสตร์ประยุกต์ในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างนักคณิตศาสตร์ประยุกตรฺุ่น
ใหม ่ ที่สามารถบูรณาการความรูส้าขาคณิตศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น ๆ ประกอบกับปัจจุบันบคุลากรทางสาขาวิชาคณติศาสตร์
ประยุกตร์ะดับสูงยังขาดแคลน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความพร้อมทัง้ทางด้าน
คณาจารย์  ครุภณัฑ์  และอุปกรณ์เครื่องมือ   ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในขอบเขตดังกล่าว มีศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
และการศึกษาวิจัยได้อย่างมีประสทิธิภาพ เพื่อเป็นการเปิดกว้างใหม้ีการเรยีนรู้ในระดับที่สูงขึน้ในกระบวนการทางด้าน
คณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านดังกล่าวในเชิงลึก และผสมผสานให้น าไปสู่วิธีการ
ด าเนินการที่เป็นการพัฒนาอย่างยัง่ยืน  ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งในการส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ให้มีศักยภาพในการผลิต ให้มีขดี
ความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งในด้านต้นทุนการผลติ ส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุมชน โดยพิจารณาปัจจัยในการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตงานวิจยัที่มีประโยชน์และเปน็ท่ียอมรับ ทั้งสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบการผลิตบัณฑติ การวิจยั การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นท่ียอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพฒันาชุมชนและสังคมใหเ้ข้มแข็ง การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ที่เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้และข้อมลูการวจิัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    ตลอดจนตระหนักถึงความส าคญัและ
วิธีการวิจัยหาความรู้เพิ่มเติมได้ในอนาคต   เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนก าลังคนที่มีความรูร้ะดับสูงทางด้านคณิตศาสตร์
ประยุกต์ เพื่อการพัฒนาประเทศ    และหลักสูตรให้ทันสมัย ด้วยเหตผุลดังกล่าวมาข้างต้น ทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จึงเล็งเห็นความส าคญัอย่างยิ่งในการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ซึ่งจะ
ได้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องและเตม็ที่ในสาขาวิชาอื่น เช่น ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ เพื่อสนับสนุนค
วามก้าวหน้าของสาขาวิชาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความรอบรู้ในสาขาเหล่านั้น  ในการสร้างความเชื่อมโยงท่ีมี
ประโยชน์ในด้านความรู้และใช้งานล าดับต่อไป 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร  

ไม่ม ี
 13.2 การบริการให้หลักสูตรอื่น 
                       ไม่ม ี
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หมวดที่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตให้มี

ความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่ส าคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์ในสาขาวิชา
อื่นที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน มีความสามารถในการท าวิจัยโดยบูรณาการองค์ความรู้ต่าง  ๆ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนหรือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ และถ่ายทอดความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ทั้งสาขาวิชาอื่นที่ต้องใช้ความรู้
ขั้นสูงทางด้านคณิตศาสตร์ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและ
วิชาชีพ และมีภาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค์ 
หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีวัตถุประสงคเ์พื่อผลติ

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติที่มีคณุสมบัตดิังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสี าคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และศาสตร์ใน

สาขาอ่ืนท่ีมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน น ามาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและพัฒนาความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษาได้  

(2) มีความสามารถในการวิจัยโดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งในมุมลึกและมุมกว้าง เพื่อการแก้ปัญหาทางวชิาการหรือ
การปฏิบัติงานท่ีซับซ้อน หรือการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีปฏิบัติงานใหม่ ๆ  ในสาขาวิชาคณติศาสตรป์ระยุกตไ์ด้
อย่างมีนัยส าคญั ตลอดจนสนบัสนนุด้านการเรียนการสอนทางคณติศาสตร์ประยุกต์ในสาขาวิชาอื่น ๆ  

(3) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การสื่อสาร  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ และ
การจัดการสมยัใหม่ ท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาความรู้และการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้ในวงกว้าง 

(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมภีาวะผู้น าและเป็นแบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
•  พัฒนาและอนุมัติหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี 
•  ปรับปรุงหลักสตูรทุก ๆ 5 ปี 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
1. พัฒนาบุคลากรด้านการเรียน การ
สอนและการบริการวิชาการ 

- อาจารย์ทุกคนโดยเฉพาะอาจารย์ใหม่
ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน
รูปแบบต่าง ๆ และการวดัผลประเมินผล 
ทั้งนี้เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและประเมินผล
ได้เป็นอยา่งด ี
- สนับสนุนบุคลากรดา้นการเรียนการ
สอนให้ท างานบริการวิชาการแก่องค์กร
ภายนอก 

- จ านวนบุคคลากรทีไ่ด้มีการร่วมอบรม /
สัมมนา /ศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 
- จ านวนบุคลากร/ผลงาน ที่ได้รบั
งบประมาณในการจดัท าผลงานทาง
วิชาการ 
- จ านวนโครงบริการวิชาการแก่ชุมชน 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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 - ส่งเสริมให้มีการน าความรู้ และงาน 
วิจัยไปใช้จริงเพื่อท าประโยชน์ให้แก่
ชุมชน ตลอดจนในการส่งเสริมหลกัสูตร
ของคณะต่าง ๆ ให้เสริม สรา้งความรู้
ของตน โดยเน้นความ ก้าวหน้าของ
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

 
 

2. การพัฒนานักศึกษา - ส่งเสริมนักศึกษาเสนอผลงานวิจยั
ระดับนานาชาต ิ
- ส่งเสริมนักศึกษาท าวิจัยใน
ต่างประเทศ 
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายพิเศษ 
- เพิ่มการรับวารสาร 

- ผลงานวิจัยของนักศึกษาทุกคนได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารระดบันานาชาต ิ

 
หมวดที่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.    ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 2 ข้อ 7 หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษ 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าเวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
ภาคการศึกษาพเิศษ      เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 5 ข้อ 

26.4 หรือเป็นไปตามระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
(2) ผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2.1 ต้องส าเรจ็การศึกษาปริญญามหาบัณฑติ 

หรือเทียบเท่าในหลักสตูรที่มีวิชาคณิตศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ไมต่่ ากว่า 12 หน่วยกิต หรือมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเตมิ
ตามที่กรรมการประจ าหลักสูตรและบณัฑิตวิทยาลัยก าหนด 

(3) ผู้ต้องการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิตแบบ 2.2 ต้องส าเรจ็การศึกษาปริญญาบัณฑติหรือ
เทียบเท่าหรือไดร้ับประกาศนียบัตรบัณฑติในหลักสูตรที่มีวิชาคณติศาสตร ์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต ์ไม่ต่ ากว่า 24 หน่วยกติ 
โดยมเีกณฑเ์ฉลีย่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีความสามารถและศักยภาพในการท าดุษฎีนิพนธ์ หรือมีคณุสมบัติอื่นเพิม่เตมิตามที่
กรรมการประจ าหลักสูตรและบณัฑิตวิทยาลยัก าหนด 

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาในหลักสตูรอาจมีพื้นฐานการเรียนรู้ในทางคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ รวมทั้งทักษะและ

ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนกัศึกษาในข้อ 2.3 
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นักศึกษาท่ีจะเข้าการศึกษาจ าเป็นต้องปรับพื้นทางคณิตศาสตร์ประยกุต์ และภาษาอังกฤษ โดยการลงทะเบียน
วิชาเพิ่มเติมตามค าแนะน าของกรรมการบริหารหลักสูตร  

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ปีท่ี 1 5 5 5 5 5 
ปีท่ี 2 - 5 5 5 5 
ปีท่ี 3 - - 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 5 5 
2.6 งบประมาณตามแผน 

 
ประมาณการรายรับ 

ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 300,000 600,000 900,000 900,000 900,000 
งบประมาณแผ่นดิน - - - - - 
ค่าธรรมเนียมวิจยัระดับ
ปริญญาเอก (80,000 บาทต่อ
คนต่อภาคการศึกษา) 

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 
 

ประมาณการรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
งบใช้สอย ตอบแทนและวัสด ุ
- ค่าใช้จ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสอบดุษฎีนิพนธ์
(15,000 บาทต่อคน) 

   
75,000 

 

 
75,000 

 

 
75,000 

 

- ค่าใช้จ่ายของผู้ทรงคุณวุฒิ
มาบรรยายพิเศษ (สองครั้งต่อ
ปี) 
- ค่าเดินทางไปท าวิจัย
ต่างประเทศ 1 ปี (400,000 
บาทต่อคน) 
- ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 
- ค่าวัสด ุ

30,000 
 
 
 
 
 

25,000 
50,000 

30,000 
 
 

2,000,000 
 
 

25,000 
50,000 

30,000 
 
 

2,000,000 
 
 

25,000 
50,000 

30,000 
 
 

2,000,000 
 
 

25,000 
50,000 

30,000 
 
 

2,000,000 
 
 

25,000 
50,000 

งบครุภัณฑ ์ - - - - - 
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ค่าตอบแทน 
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
เค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ (2,000 
บาทต่อคน) 
- ค่าตอบแทนกรรมการที่
ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ (10,000 
บาทต่อคน) 
- ค่าตอบแทนกรรมการสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ของผู้ทรงวุฒิ 
(2,000 บาทต่อคน) 
- ค่าตอบแทนผู้ทรงวุฒิบรรยาย
พิเศษ(สองครั้งต่อปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20,000 

 
10,000 

 
 

50,000 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
10,000 

 
 

50,000 
 
 

10,000 
 

20,000 

 
10,000 

 
 

50,000 
 
 

10,000 
 

20,000 
 

รวมรายจ่าย 125,000 2,125,000 2,270,000 2,270,000 2,270,000 
1.  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาในการด าเนินการหลักสูตรแบบ 2.1 
     ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลกัสูตร 129,612 บาท/ปี/คน 
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนกัศึกษาในการด าเนินการหลักสูตรแบบ 2.2 
    ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลกัสูตร 138,300  บาท/ปี/คน 

2.7 ระบบการศึกษา 
ระบบการศึกษามีรูปแบบการเรียนการสอนแบบช้ันเรยีน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 22/2550) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและ

ค่าคะแนนของรายวิชาระดับบณัฑติศึกษา จากการศึกษาในระบบและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบยีน
เรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบและประกาศที่จะปรบัปรุงใหม ่

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต     

  แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
  แบบ 2.2  ไม่น้อยกว่า 78 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1) หมวดวิชาบังคับ - 18 
2) หมวดวิชาเลือก 12 12 
3) วิชาดุษฎีนิพนธ์ 36 48 
3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ 2.1 
   3.1.3.1.1  หมวดวิชาบังคับ 

  **333 991 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1        1(1-0-2)  (ไม่นับหน่วยกิต) 
      Seminar in Applied Mathematics I 
 

**333 992 สัมมนาทางคณติศาสตร์ประยุกต์ 2        1(1-0-2)  (ไม่นับหน่วยกิต) 
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      Seminar in Applied Mathematics II 
  3.1.3.1.2 วิชาดุษฎีนิพนธ ์             

*333 999 ดุษฎีนิพนธ์             36   หน่วยกิต 
     Dissertation 

   3.1.3.1.3 หมวดวิชาเลือก 
ให้เลือกตามรายวิชาในหัวข้อ 3.1.3.2.3 ระดับ 800 ขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิา      โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายวิชา 

ต่าง ๆ ต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาอืน่ ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควชิาคณิตศาสตร์จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังหรือรายวิชาอื่น ๆ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีเกีย่วข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยความเห็นชอบของภาควิชาคณิตศาสตร์ 

3.1.3.2 รายวิชาส าหรับหลักสูตรแบบ 2.2 
  3.1.3.2.1  หมวดวิชาบังคับ  18  หน่วยกิต 
   **333 721 การวิเคราะห์จริงและการประยุกต์                3(3-0-6) 
       Real Analysis and Applications 
   **333 722 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์             3(3-0-6) 
       Functional Analysis and Applications 
   **333 731 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์              3(3-0-6) 
       Ordinary Differential Equations and Applications 
   **333 732 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์                3(3-0-6) 
       Partial Differential Equations and Applications 
                          **333 761 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์                      3(3-0-6) 
      Numerical Analysis and Applications 
                          *333 776 การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง                       3(3-0-6) 
     Advanced scientific computation 
                        **333 991 สัมมนาทางคณติศาสตร์ประยุกต์ 1        1(1-0-2)  (ไม่นับหน่วยกิต)      

           Seminar in Applied Mathematics I 
                          **333 992 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต ์2         1(1-0-2)  (ไม่นับหน่วยกิต)      

           Seminar in Applied Mathematics II 
                3.1.3.2.2  วิชาดุษฎีนิพนธ์    
    **333 998 ดุษฎีนิพนธ์           48  หน่วยกิต 
          Dissertation 

  3.1.3.2.3 หมวดวิชาเลือก 
ให้เลือกตามรายวิชา ระดับ 800 ข้ึนไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวชิา      โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาจากรายวิชา 

ต่าง ๆ ต่อไปนี้ หรือจากรายวิชาอืน่ ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาที่ภาควชิาคณิตศาสตร์จะเปิดเพิ่มเติมภายหลังหรือรายวิชาอื่น ๆ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา ท่ีเกีย่วข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยความเห็นชอบของภาควิชา ฯ 
  321 821   หัวข้อคัดสรรทางการวเิคราะห์ขั้นสูง 1     3(3-0-6)  

  Selected Topics in Advanced Analysis I  
321 822   หัวข้อคัดสรรทางการวเิคราะห์ขั้นสูง 2     3(3-0-6)  

  Selected Topics in Advanced Analysis II  
321 823   ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตรกิ 1       3(3-0-6)  

  Metric Fixed Point Theory I  
321 824   ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตรกิ 2       3(3-0-6)  

  Metric Fixed Point Theory II  
321 843   ทฤษฎีเชิงการจัดขั้นสงู       3(3-0-6)  
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  Advanced Combinatorial Theory  
321 844   ทฤษฎีกราฟขั้นสูง       3(3-0-6)  

  Advanced Graph Theory  
321 871   หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1      3(3-0-6)  

  Selected Topics in Advanced Mathematics I  
321 872   หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2      3(3-0-6)  

  Selected Topics in Advanced Mathematics II  
**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 าลองเศรษฐมติิขั้นสูง      3(3-0-6)  
     Advanced Econometric Models  

**333 843   สมการเชิงอนุพันธ์และระบบเชิงพลวัต     3(3-0-6)  
     Differential Equations and Dynamical Systems 

**333 844   ระเบียบวิธีการหาคา่เหมาะทีสุ่ดขั้นสูง     3(3-0-6)  
     Advanced Optimization Methods  

**333 845   ระบบพลวัตส าหรับเศรษฐมิติ      3(3-0-6)  
     Dynamical Systems for Econometrics 

*333 846    หัวข้อทางระบบเชิงพลวัตขั้นสูง      3(3-0-6)  
     Advanced Topics in Dynamical Systems  

**333 861   ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของระเบยีบวิธีสมาชิกจ ากัด    3(3-0-6)  
     Mathematical Theory of Finite Element Methods  

**333 862   ทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันข้ันสูง     3(3-0-6)  
     Advanced Approximation Theory of Functions  

**333 863   หัวข้อทางทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันข้ันสูง    3(3-0-6)  
     Advanced Topics in Approximation Theory of Function 

**333 864   ระเบยีบวิธีช้ินประกอบตามขอบขั้นสูง    3(3-0-6) 
   Advanced Boundary Element Methods 

**333 865  หัวข้อทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง                                  3(3-0-6) 
  Advanced Topics in Numerical Analysis  

*333 866   ธรณีศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง                                        3(3-0-6) 
 Advanced Mathematical Geoscience 

*333 867   ทฤษฎีการผกผันทางธรีฟิสิกส์                             3(3-0-6) 
 Geophysical Inversion Theory 
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*333 868   วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในแบบจ าลองทางธรณีฟสิิกส์                       3(3-0-6) 
 Advanced Numerical method in Geophysical modelling 

*333 869   วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในการแปลแบบผกผันทางธรณีฟิสิกส์         3(3-0-6) 
 Advanced Numerical method in Geophysical inversion 

    
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา 
รหัสวิชาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณติศาสตร์ประยุกต์ ประกอบด้วยตัวเลข 6 หลักโดย

มีความหมายดังนี ้
ตัวเลข 321 สามตัวแรก หมายถึง สาขาวิชาคณติศาสตร์ 
ตัวเลข 333 สามตัวแรก  หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตรป์ระยุกต์  
ตัวเลขตัวท่ี 4               หมายถึง ระดับของรายวิชา 
ตัวเลขตัวท่ี 5               หมาถึง หมวดวิชาหรือกลุม่องค์ความรู้ของรายวิชา 

   เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาทางพีชคณิต 
   เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาทางการวิเคราะห์และแคลคูลสั 
   เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาทางสมการเชิงอนุพันธ์ 
   เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาทางเรขาคณิตและทอพอโลย ี
   เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาทางระเบยีบวิธีเชิงตัวเลข 
   เลข 7 หมายถึง หมวดวิชาทางคอมพิวเตอร ์
   เลข 8 หมายถึง หมวดวิชาทางสถิต ิ
   เลข 9 หมายถึง หมวดวิชาสัมมนา ปัญหาพเิศษ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
  ตัวเลขตัวท่ี 6               หมาถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
  * รายวิชาใหม่  
  ** รายวิชาเปลี่ยนแปลง 

3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 
  หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ  สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มีแผนการศึกษา ดังนี้ 
  3.1.4.1  หลักสตูรแบบ  2.1 และ 2.2 
 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1  หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 **333 72 การวิเคราะห์จ านวนจริงและการประยุกต ์ - 3(3-0-6)  
  Real Analysis and Applications    
 **333 722 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์ - 3(3-0-6)  
  Functional Analysis and Applications    
 **333 998 

 
**333 999 

ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 
ดุษฎีนิพนธ์ 
Dissertation 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 

- 
 
9 
 
9 

6 
 
- 
 

12 

 

  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 
 
 
 

9 12  
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 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2                หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 **333 731 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ - 3(3-0-6)  
  Ordinary Differential Equations and 

Applications 
   

 **333732 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต ์ - 3(3-0-6)  
  Partial Differential Equations and 

Applications 
   

 **333 998 ดุษฎีนิพนธ์ - 6  
  Dissertation    
 *333 999   ดุษฎีนิพนธ์ 

  Dissertation 
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 

 
9 
9 

 
- 

12 

 

  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 18 24  
      
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1               หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 *333 761 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์ - 3(3-0-6)  
  Numerical Analysis and Applications    
 *333 776 การค านวณเชงิวิทยาศาสตร์ขั้นสูง - 3(3-0-6)  
  Advanced scientific computation    
 *333 8xx 

 
*333 998 

วิชาเลือก 
Elective Courses 
ดุษฎีนิพนธ์ 

3(3-0-6) 
 
- 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 

 

  Dissertation    
 *333 999 ดุษฎีนิพนธ์ 

Dissertation  
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 

              รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

6 
 
9 
27 

- 
 

12 
36 

 

      

 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2               หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 *333 8xx 

 
**333 991 

วิชาเลือก 
Elective Courses 
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต ์1 

3(3-0-6) 
 

1(1-0-2) 

3(3-0-6) 
 

1(1-0-2) 

 

  Seminar in Applied Mathematics I    
 **333 998 ดุษฎีนิพนธ์ - 9  
  Dissertation    
 **333 999 ดุษฎีนิพนธ์ 5 -  
  Dissertation    
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  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 13  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 35 48  
      
 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1                หน่วยกิต 
  

*333 8xx 
 
วิชาเลือก 

แบบ 2.1 
3(3-0-6) 

แบบ 2.2 
3(3-0-6) 

 

  Elective Courses    
 **333 992 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต ์2     1(1-0-2)    1(1-0-2)  
  Seminar in Applied Mathematics II    
 **333 998 ดุษฎีนิพนธ์ - 6  
  Dissertation    
 **333 999 ดุษฎีนิพนธ์ 5 -  
  Dissertation    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 10  
 
 

 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 43 57  

 ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2                 หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 *333 8xx 

 
**333 998 

วิชาเลือก 
Elective Courses 
ดุษฎีนิพนธ์ 

3(3-0-6) 
 
- 

3(3-0-6) 
 
6 

 

  Dissertation    
 **333 999 ดุษฎีนิพนธ์ 2 -  
  Dissertation 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 

 

 
5 
48 

 
9 
66 

 

 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1                 หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 **333 998 ดุษฎีนิพนธ์ - 6  
  Dissertation    
 **333 999 ดุษฎีนิพนธ์ - -  
  Dissertation    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 6  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 72  
 ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2                หน่วยกิต 
   แบบ 2.1 แบบ 2.2  
 **333 998 ดุษฎีนิพนธ์ - 6  
  Dissertation    
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 **333 999 ดุษฎีนิพนธ์ - -  
  Dissertation    
  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน - 6  
  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 48 78  

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
321 821   หัวข้อคัดสรรทางการวเิคราะห์ขั้นสูง 1     3(3-0-6)  

  Selected Topics in Advanced Analysis I  
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

หัวข้อคัดสรรทางการวิเคราะห์ขั้นสูง ที่ก าลังไดร้ับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง 
Selected topics in advanced analysis being broadly investigated 

321 822   หัวข้อคัดสรรทางการวเิคราะห์ขั้นสูง 2     3(3-0-6)  
  Selected Topics in Advanced Analysis II   

    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
หัวข้อคัดสรรทางการวิเคราะห์ขั้นสูง ที่ก าลังไดร้ับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง 
Selected topics in advanced analysis being broadly investigated 

321 823   ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตรกิ 1       3(3-0-6)  
  Metric Fixed Point Theory I  

    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
ทฤษฎีแบบฉบับของการส่งแบบไมข่ยาย ตัวอย่างของการส่งที่ไมม่ีจุดตรึง ความรู้

พื้นฐานเกี่ยวกับเรขาคณิต มอดูลสัและค่าคงตัวต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีจุดตรึงเชิง
เมตริก 

Classical theory of nonexpansive mappings, examples of fixed point 
free mappings, geometric background, moduli and constants related to 
metric fixed point theory  

321 824   ทฤษฎีจุดตรึงเชิงเมตรกิ 2       3(3-0-6)  
  Metric Fixed Point Theory II  

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
ระเบียบวิธีแบบอัลตร้าในทฤษฎีจดุตรึงเชิงเมตริก เสถียรภาพของสมบัติจุดตรึง

ส าหรับการส่งแบบไม่กระจาย การวัดความไม่กระชับ 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 

321 843   ทฤษฎีเชิงการจัดขั้นสงู       3(3-0-6)  
  Advanced Combinatorial Theory 

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
 การนับแบบฉบับ ทฤษฎีจ ากัดสุดขีด ระเบียบวิธีเชิงความน่าจะเป็น ทฤษฎีการ

ออกแบบ การหาค่าเหมาะสมที่สดุแบบวิยุต 
Classical enumeration, extremal finite theory, probabilistic methods, 

design theory, discrete optimization 
  321 844   ทฤษฎีกราฟขั้นสูง                  3(3-0-6)  

 Advanced Graph Theory  
    เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโครงสร้างกราฟ พารามิเตอร์ของกราฟ วงและการไหล กราฟ
ไมเนอร์ ทฤษฎีกราฟเชิงพีชคณิต 

Basic knowledge in graph structure, graph parameters, cycles and flows, 
graph minors, algebraic graph theory 

  321 871   หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 1      3(3-0-6)  
  Selected Topics in Advanced Mathematics I  

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู ที่ก าลังได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง 
Selected topics in advanced mathematics being broadly investigated 

  321 872   หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง 2      3(3-0-6)  
  Selected Topics in Advanced Mathematics II  

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
หัวข้อคัดสรรทางคณติศาสตร์ขั้นสงู ที่ก าลังได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างกว้างขวาง 
Selected topics in advanced mathematics being broadly investigated 

 **333 721   การวิเคราะห์จริงและการประยกุต์     3(3-0-6) 
    Real Analysis and Applications 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

เมเชอร์เลอเบกบนเซตของจ านวนจริง  ปริภูมิเมเชอร์นามธรรม  ปรพิันธเ์ลอเบก   
ฟังกชั์นของการแปรผันมีขอบเขต ฟังกชั์นต่อเนื่องสัมบูรณ์ ทฤษฎีการหาอนุพันธ์เมเชอรผ์ล
คูณ ทฤษฎีบทของฟูบินิ เมเชอร์เครื่องหมายและทฤษฎีบทราดอน - นิโคดิม 

 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    การวิเคราะหเ์ชิงฟังก์ชันและการประยุกต ์    3(3-0-6) 
     Functional Analysis and Applications 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ความรู้เบื้องต้น ปริภูมินอร์มและบานาค ตัวด าเนินการเชิงเส้นมีขอบเขต ฟังก์ชันนัล
เชิงเส้นมีขอบเขต แนวคดิและเรขาคณิตเฉพาะของปริภมูิฮลิเบริ์ต ฟังก์ชันนัลและตัว
ด าเนินการบนปริภมูิฮลิเบริ์ต ทฤษฏีบทจุดตรึงบานาค ทฤษฎีค่าใกลเ้คียง 

Preliminary knowledge, normed and Banach spaces, bounded linear 
operators, bounded linear functionals, the concept and specific geometry of 
Hilbert spaces, functionals and operators on Hilbert spaces, Banach fixed 
point theorem, approximation theory 

**333 731   สมการเชิงอนุพันธ์สามญัและการประยุกต ์    3(3-0-6) 
    Ordinary Differential Equations and Applications 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

ทฤษฎีบทการมีอยู่และความเป็นหนึ่งเดียว ต่อเนื่องขึ้นอยู่เงือ่นไขเริม่ต้น ต่อเนื่อง
วิเคราะห์ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ระบบอิสระบนระนาบ  สมการเชิงอนุพันธ์
ไม่เชิงเส้น 

Existence and uniqueness theorems, continuous dependence on initial 
conditions, analytic continuity, the theory of linear differential equations, 
plane autonomous systems, nonlinear differential equations  

**333 732   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต ์    3(3-0-6) 
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    Partial Differential Equations and Applications 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

สมการคลื่นหนึ่งมติิ  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นอันดับสองในสองตัวแปร สมบตัิ
บางประการของสมการเชิงวงรีและสมการเชิงพาราโบลา  วิธีการแยกตัวแปรและอนุกรมฟู
เรียร์  ปญัหาไม่เอกพันธุ์  ปญัหาในมิติสูงและผลคณูอนุกรมฟูเรียร์  ทฤษฎีสตูรม์-ลียูวลีและ
การขยายฟูเรียรร์ูปทั่วไป การแปลงฟูเรียร์ 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, non-
homogeneous problems, problems in higher dimensions and multiple 
Fourier series, Sturm-Liouville theory and general Fourier expansions, the 
Fourier transforms, the Laplace transforms, Green’s functions 

**333 761   การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต ์    3(3-0-6) 
    Numerical Analysis and Applications 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

สมการไมเ่ชิงเส้น การประมาณพหุนามและการประมาณค่าในช่วง  การหาอนุพันธ์
เชิงตัวเลขและสตูรเชิงผลต่าง การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ข้อปัญหาเริม่ต้นมิตหินึ่ง ข้อปัญหา
ค่าขอบมิติหนึ่ง 

Nonlinear equation, polynomial approximation and interpolation, 
numerical differentiation and difference formulas, numerical integration, 
one-dimensional initial-value problems, one-dimensional boundary-value 
problems 

*333 776   การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง     3(3-0-6) 
    Advanced scientific computation 
    เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

การสร้างตัวแบบของข้อมูล การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการประยุกต์ การ
สร้างตัวเลขสุม่ ระเบียบวิธีและการจ าลองแบบมอนติคารโ์ล 

Modeling of data, Principle component analysis and applications, 
Random number generation, Monte Carlo methods and simulation 

*333 823  ทฤษฎีและเทคนิคการแจกแจง      3(3-0-6)  
  Distributions Theory and Technique  

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
ฟังก์ชันไดแรคเดลตาและล าดับเดลตา ทฤษฎีชวาร์ซ-โซโบเลพของการแจกแจงสมบัติ

เพิ่มเตมิของการแจกแจง การแจกแจงที่นิยามโดยอินทิกรลัลู่ออก อนุพันธ์การแจกแจงของ
ฟังก์ชันท่ีกระโดดไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบเทมเพอร์และการแปลงฟูเรียร์  ผลคณู
โดยตรงและสังวัตนาการของการแจกแจง 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* 
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การประยุกต์ต่อสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกตส์มการเชิงอนุพันธ์ย่อย การ
ประยุกตต์่อข้อปัญหาคา่ขอบ การประยุกตต์่อการแพร่ของคลื่น ความสัมพันธ์ระหว่างการ
แจกแจงและทฤษฎีโมเมนต์ เรื่องเบ็ดเตล็ด 

Applications of 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 

**333 825 ฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 1       3(3-0-6)  
  Generalized Functions I  

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
ฟังก์ชันค่าทดสอบและฟังก์ชันวางนัยทั่วไป การแปลงฟูเรียร์ของฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 

รูปแบบเฉพาะของฟังก์ชันท่ีวางนัยทั่วไป 
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 ฟังก์ชันหลักมลูและฟังก์ชันวางนัยทั่วไป การแปลง ฟู
เรียร์ของฟังก์ชันหลักมลูและฟังก์ชันวางนัยทั่วไป 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 าลองเศรษฐมติขิั้นสูง      3(3-0-6)  

  Advanced Econometric Models  
     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

ธรรมชาติของเศรษฐมิติและข้อมลู การวิเคราะห์การถดถอยด้วยข้อมูลแบบตดัขวาง 
การวิเคราะห์การถดถอยด้วยข้อมลูอนุกรมเวลา เรื่องขั้นสูง 

The nature of econometrics and data, regression analysis with cross-
sectional data, regression analysis with time-series data, advanced topics 

**333 843 สมการเชิงอนุพันธ์และระบบเชิงพลวัต     3(3-0-6)  
   Differential Equations and Dynamical Systems 

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
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ทฤษฎีทั่วไปของระบบเชิงเส้น ทฤษฎีเฉพาะที่ของระบบไม่เชิงเส้น แมนิโฟลดเ์สถียร
และทฤษฎีบทของ Hartman-Grobman ทฤษฎีวงกว้างของระบบไม่เชิงเส้น ทฤษฎี 
Poincare-Bendixson วัฏจักรลิมติ การส่งแบบ Poincare  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 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สดุขั้นสูง                3(3-0-6)  
  Advanced Optimization Methods  

     เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
การหาค่าเหมาะสมเชิงต่อเนื่อง ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะสมเชิงเกรเดียนต์ 

ระเบียบวิธเีชิงประชากร ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่าง การ
หาค่าเหมาะสมเชิงไมต่่อเนื่อง การค้นเฉพาะที่และการค้นเชิงต้องห้าม  ระเบียบวิธีการหา
ค่าเหมาะสมเชิงความน่าจะเป็น 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 ระบบพลวัตส าหรับเศรษฐมิติ      3(3-0-6)  
                                      Dynamical Systems for Econometrics    

   เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
แนวคิดพื้นฐานและระบบสเกลาร์ ระบบพลวตัที่มีมิตสิูงและการประยุกต์บางประการ 

บทแนะน าของการหาค่าเหมาะทีสุ่ดแบบพลวตั การประยุกต์ของการหาค่าเหมาะทีสุ่ดแบบ
พลวัตขั้นแนะน า การประยุกต์บางประการ 

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 ี
หัวข้อข้ันทางระบบเชิงพลวัตขั้นสงูที่ก าลังได้รับความสนใจศึกษาอยา่งกว้างขวาง 
Advanced topics in dynamical systems currently being broadly 

investigated 
**333 861 ทฤษฎีเชิงคณิตศาสตร์ของระเบียบวิธสีมาชิกจ ากัด    3(3-0-6)  

   Mathematical Theory of Finite Element Methods  
      เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

แนวคิดพื้นฐาน ปริภูมโิซโบเลฟ  การจัดรูปแบบผันแปรของปัญหาค่าขอบเชิงวงรี 
การสร้างปริภมูิสมาชิกจ ากัด ทฤษฎีการประมาณพหุนามในปริภูมโิซโบเลฟ ปัญหาผันแปร
มิติ n วิธีสมาชิกจ ากัดโดยใช้กริดหลายแบบ วิธีผสมผสาน  เทคนิคท าซ้ าส าหรับวิธี
ผสมผสาน 

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 
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**333 862 ทฤษฎีการประมาณคา่ของฟังก์ชันข้ันสูง     3(3-0-6)  
   Advanced Approximation Theory of Functions  

      เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี
ผลลัพธ์ทั่วไปในทฤษฎีการประมาณค่า การประมาณค่าโดยพหุนามเชิงตรีโกณมิติ 

การประมาณค่าโดยพหุนามเชิงพีชคณิต 
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 ี

หัวข้อข้ันสูงทางทฤษฎีการประมาณค่าของฟังก์ชันท่ีก าลังได้รับความสนใจศึกษาอย่าง
กว้างขวาง 

Advanced topics in approximation theory of functions currently being 
broadly investigated 

*333 864  ระเบียบวิธีช้ินประกอบตามขอบขั้นสูง    3(3-0-6) 
 Advanced Boundary Element Methods 
 เงือ่นไขของรายวิชา: ไม่ม ี

บทน า คณิตศาสตร์ภูมหิลังทางคณิตศาสตร์ ปัญหาศักย์ในสองมิติ การปฏิบัติ การเชิง
ตัวเลขของระเบียบวิธีสมาชิกตามขอบ เทคโนโลยสีมาชิกตามขอบ ระเบียบวิธีสมาชิกตาม
ขอบแบบความเป็นสาวนกลับความคู่กันส าหรับปัญหาเชิงเส้น และปัญหาไม่เชิงเส้น การ
ประยุกต์  และ หัวข้อข้ันสูง  

Introduction, mathematical background, potential problems in two 
dimensions, numerical implementations of the boundary element method, 
boundary element technology, the dual reciprocity boundary element 
method for linear and non-linear problems, applications and advanced 
topics 

**333 865 หัวข้อทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขข้ันสูง                                      3(3-0-6) 
 Advanced Topics in Numerical Analysis 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

หัวข้อข้ันสูงทางการวิเคราะห์เชิงตวัเลขท่ีก าลังได้รับความสนใจศึกษาอย่างกว้างขวาง 
Advanced topics in numerical analysis currently being broadly 

investigated 
*333 866  ธรณีศาสตรเ์ชิงคณิตศาสตร์ขั้นสูง                                           3(3-0-6) 

Advanced Mathematical Geoscience 
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และแนวคิดทางคณิตศาสตร์ การอนรุักษ์แบบเอกรูปของ
มวล ปัญหาเชิงวงรีในธรณีศาสตร์ การแปลงสมการที่อธบิายการไหลของน้ าในช้ันหินที่ถูก
ป้ัม ปัญหาการพาเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นในธรณีศาสตร์ ปัญหาไฮเพอร์โบลิกไมเ่ชิงเส้นใน
ธรณีศาสตร์  

Mathematical Modeling and Mathematical concept, Uniform 
Conservation of Mass, Elliptical problems in geosciences, Derivation of 
equations describing flow in a pumpedaquifer, Convection and diffusion 
problems in geoscience, Linear and nonlinear transport problems in 
geoscience, Nonlinear hyperbolic problems in geoscience 
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*333 867  ทฤษฎีการผกผันทางธรีฟิสิกส์                                 3(3-0-6) 
Geophysical Inversion Theory  
เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี

ปัญหาผกผันขั้นแนะน า ประเภทของปัญหาผกผัน ปญัหาผกผันเชิงเส้นกับข้อมูลที่
แม่นตรง ปัญหาผกผันเชิงเส้นกับขอ้มูลที่ไม่แน่นอน ความชัดเจนและการอนุมาน ปัญหา
ผกผันไม่เชิงเส้น  

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 

*333 868 วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในแบบจ าลองทางธรณีฟสิิกส์                           3(3-0-6) 
  Advanced Numerical method in Geophysical modelling 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่ม ี

วิธีผลต่างจ ากดัและการประยุกต์กบัแบบจ าลองทางธรณีฟสิิกส์ วิธีสมาชิกจ ากัดและ
การประยุกต์กับแบบจ าลองทางธรณีฟิสิกส์ วิธีปริมาตรจ ากดัและการประยุกต์กับ
แบบจ าลองทางธรณีฟสิิกส์ วิธีผลต่างจ ากัดแบบกรดิเอียง และการประยุกต์กับแบบจ าลอง
ทางธรณีฟิสิกส์ วิธีปริมาตรจ ากดัแบบฐานเส้นเช่ือม และการประยุกต์กับแบบจ าลองทาง
ธรณีฟิสิกส ์ 

Finite Difference method and its applications to geophysical forward 
model, Finite element Methodand its applications to geophysical forward 
modeling, Finite Volume methodand 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 วิธีเชิงตัวเลขข้ันสูงในการแปลแบบผกผันทางธรณีฟิสิกส์            3(3-0-6) 
  Advanced Numerical method in Geophysical inversion 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่ม ี

การผกผันขั้นแนะน า การผกผันก าลังสองน้อยทีสุ่ด การผกผันกลับของอ็อคแคม วิธี
เกรเดยีนตส์ังยุค วิธีเกรเดียนตส์ังยคุไม่เชิงเส้น วิธีเกาส์-นิวตัน วิธีควอซ-ีนิวตัน จีเนติก
อัลกอริทึมส าหรับการผกผันทางธรณีฟิสิกส์ วิธีวิวัฒนาการเชิงผลต่างส าหรับการผกผันทาง
ธรณีฟิสิกส์  

Introduction to inversion, 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 

 **333 991 สัมมนาทางคณติศาสตร์ประยุกต์ 1          1(1-0-2)  
      Seminar in Applied Mathematics I 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

การเลือกหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อ การวางแผนการสัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 
การน าเสนอปากเปลา่ การอภิปรายและตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใหม่ระดับ
นานาชาติในวารสารที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่สนใจ 

Selecting topics or issues, planning seminars in applied mathematics I, 
oral presentation, discussion and question clarification related to recently 
research publication in the field of interest 

 **333 992 สัมมนาทางคณติศาสตร์ประยุกต์ 2          1(1-0-2)  
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      Seminar in Applied Mathematics II 
      เงื่อนไขของรายวิชา : ไม่ม ี

การเลือกหัวข้อเรื่องหรือหัวข้อ การวางแผนการสัมมนาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 
การน าเสนอปากเปลา่เป็นภาษาอังกฤษ การอภิปรายและตอบปญัหาเกี่ยวกับงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้องกับดุษฎีนิพนธ ์

Selecting topics or issues, planning seminars in applied mathematics II, 
oral presentation, discussion and question clarification related to recently 
research publication in the field of interest 

 *333 998 ดุษฎีนิพนธ์       48 หน่วยกิต 
     Dissertation 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.2 

การท าวิจัยด้านคณติศาสตร์ประยกุต์ การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธแ์ละรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปสมัมนาต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของภาควิชา
คณิตศาสตร์ทุกภาคการศึกษาโดยการสัมมนาและเขียนผลงานวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ ์

Conducting research in the field of applied mathematics, presenting 
thesis proposal and progress reports to the departmental graduate 
committee in seminar every semester and writing the results in the form of 
a thesis 

 *333 999 ดุษฎีนิพนธ์       36 หน่วยกิต 
     Dissertation 
     เงื่อนไขของรายวิชา : ส าหรับหลกัสูตรแบบ 2.1 

การท าวิจัยด้านคณติศาสตร์ประยกุต์ การเสนอเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์และรายงาน
ความก้าวหน้าของงานวิจัยในรูปสมัมนาต่อคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาของภาควิชา
คณิตศาสตร์ทุกภาคการศึกษาโดยการสัมมนาและเขียนผลงานวิจัยในรูปดุษฎีนิพนธ ์

Conducting research in the field of applied mathematics, presenting 
thesis proposal and progress reports to the departmental graduate 
committee in seminar every semester and writing the results in the form of 
a thesis 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นายกิตติกร นาคประสิทธ์ิ        รอง
ศาสตราจารย ์

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

2 นายธวัช ช่างผัส  รอง
ศาสตราจารย ์

Dr.rer.nat. 
(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร ์
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
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3 นางนรากร  คณาศรี     ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
 
 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

4 นายวิจารณ์  สดศริิ   รอง
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

5 นายสมจติ  โชติชัยสถติย์   รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์-
คณิตศาสตร์) 

6 นายสาธิต  แซ่จึง    รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(คณิตศาสตร์)  
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

7 นายสุพจน์  ไวท์ยางกูร    รอง
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
ศศ.บ.(การมัธยมศึกษา) 

8 นายคณติ มุกดาใส       ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

9 นายค าสิงห์  นนเลาพล        ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์
 

วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

10 นายธงชัย บทมาตย ์   ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

วท.ด.(คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

11 นายบัญชา อานนท์กิจพานิช    ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Dr.rer.nat.  
(Computer Science) 
วท.ม.(Computer Science) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

12 นายบัณฑติ  ภิบาลจอมมี   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Dr.rer.nat. (Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
คศ.บ.(คณติศาสตร์) 

13 นายประกติ  จ าปาชนม์    ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย ์

Dr.rer.nat. (Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) 

14 นางสาวพิกุล  ภูผาสุข        ผู้ช่วย    
ศาสตราจารย์  

วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
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15 นายวัชรินทร์ คล่องด ี       ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

16 นางสาวเสวียน ใจด ี       ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

Ph.D.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

17 นางอังคณา  บุญยืด        ผู้ช่วย 
ศาสตราจารย์  

วท.ด.(คณิตศาสตร์)  
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

18 นายจีระยุทธ เวทย์วีระพงศ ์  อาจารย ์ ปร .ด. (คณิตศาสตร์) 
M.Sc.(Mathematics) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

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

20 นายทศพร ทองจันทึก  อาจารย ์ Ph.D.(Mathematics) 
B.Sc.(Pure Mathematics) 

21 นายพงศกร ยศแก้ว  อาจารย ์ ปร .ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

22 นางสาวรจนา เช่ียวชาญ  อาจารย ์ Ph.D.(Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

23 นายวีระชัย สาระคร  อาจารย ์ วท .ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

24 นางสาวสมนึก วรวเิศษ  อาจารย ์ Dr.rer.nat. (Mathematics) 
วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.(คณิตศาสตร์) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
 

3.2.2 อาจารย์พิเศษ  
ไม่ม ี

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  
          ไม่มี 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ ์
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

การท าวิจัยดุษฎีนิพนธ์เกี่ยวกับคณติศาสตร์ประยุกต์ โดยให้มีการด าเนินการ การเสนอเค้าโครง การทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเรยีบเรยีงผลการวิจัย การเสนอ
ผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ประยุกต ์
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านคณิตศาสตร์ประยุกต ์
5.2.3 มีการพัฒนาด้าน ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

5.3 ช่วงเวลา 
แบบ 2.1  
ภาคการศึกษา 1 ปีท่ี 1 เป็นต้นไป 
แบบ 2.2 

 ภาคการศึกษา 1 ปีท่ี 1 เป็นต้นไป 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 2.1  36 หน่วยกิต  
แบบ 2.2  48 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ 
ก าหนดให้มีระบบคณะกรรมการอลัอาจารย์ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ จัดคาบเวลาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท าบันทึก

การให้ค าปรึกษา และก าหนดให้มกีารเตรียมความพร้อมก่อนท าดุษฎีนิพนธ์ โดยการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
การศึกษางานวิจัยท่ีเคยมีมาก่อน การน าเสนอหัวข้อ การน าเสนอโครงร่างและการสอบวดัคุณสมบตัิ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 8 ทุกข้อ หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  
หมวดที่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการด าเนินการ 

1. ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ส่วเสริมทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดย
การใช้ต าราภาษาอังกฤษในการเรยีนการสอน และใช้
ภาษาอังกฤษในการเขียนและน าเสนอรายวิชาสมัมนาฝึกงาน
ให้น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

2. ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในกระบวนการ
เรียนรู้และปฏิบัติงาน เช่น การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การใช้
บริการห้องสมุดผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศ 

3. ด้านภาวะผู้น า ความรับผอดชอบ และการมีวินัย จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะความเป็นผู้น า 

4. ด้านบุคลิก จัดอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านบคุลิกภาพ 

5. ด้านจริยธรรม และคณุธรรม จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้นักศึกษามคีุณธรรมและจรยิธรรม 

6. ด้ารศักยภาพในการปฏิบตัิงานจริง การเรยีนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจใน
เชิงลึก สามารถผลิตงานวิจัยที่มีประโยชน์และน าไป
ประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหรรมได้จริงในเชิงปฏิบัต ิ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
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2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
           สามารถจัดการปญัหาทางคุณธรรม จริยธรรมทีซ่ับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือในกรณีที่ไม่มี

จรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบยีบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกบัปัญหาที่เกิดขึ้น กส็ามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผูรู้้ ด้วย
ความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นที่จะไดร้ับผลกระทบ ริเริ่มช้ีให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวน
และแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคณุธรรม จริยธรรมในการจัดการความขัดแย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบตัิตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ใน
ที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้น าหรือมสี่วน

ริเริม่ให้มีการทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 
(2) มีภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏบิัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑติ 

มข. ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสตัย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม มี
จิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนนักศกึษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
         สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรา้งองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็น

แก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดทีเ่ป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบัน
ในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคญัที่จะเกดิขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรปุซึ่งเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชาได้
อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสตูรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาที่
ศึกษาค้นคว้า 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎสี าคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ และ

สามารถน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบตัิงานในวิชาชีพ 
(2) สามารถท าการวิจัยหรือปฏิบตัิงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้

ใหม ่ๆ หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัตงิานใหม่ ๆ ได ้
(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา

ความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลีย่นแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(4) ตระหนักในธรรมเนยีมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (ถ้ามี) 
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ไดแ้ก่ การบรรยาย อภิปราย การจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

(2) การฝึกปฏิบัติ การท าวิจยั วิทยานพินธ์ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนา 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
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(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การท าแบบฝึกหดั 
การท ารายงาน การน าเสนอรายงานในการประชุมวิชาการของภาควิชาคณิตศาสตร ์

(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 
2.3 ทักษะทางปัญญา 

          สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคในการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปญัหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ สามารถสงัเคราะหผ์ลงานการวิจัย
และทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สรา้งสรรค์ โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
ที่ศึกษาในข้ันสูง สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวจิัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม ่
หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคญั 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้

หรือแนวความคิดใหม่ ๆ โดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสรา้งสรรค ์
(2) สามารถด าเนินโครงการศึกษาที่ส าคัญหรือโครงการวิจยัทางวิชาการไดด้้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่

สมบูรณ์เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมนีัยส าคญั 
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา  
(2) ประเมินผลงานจากการท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผน วเิคราะห์และแก้ปัญหา

ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏสิัมพันธ์ใน
กิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า รับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือ

ปัญหาทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพือ่เพิ่มพูนประสิทธิภาพการท างานของกลุ่ม 
(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู ้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ

ท างานระดับสูงได ้
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม  
(2) การจัดให้มรีายวิชาสมัมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสรมิให้ท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การท าวิจัย วิทยานิพนธ์  
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
        สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถติิเพื่อน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปญัหาที่ส าคัญ

และซับซ้อน สรุปปญัหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถงึชุมชนทั่วไป โดยการ
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น าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปน็ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตรห์รือกระบวนการวิจัยในการ

คิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏบิัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง และการสร้างสรรคผ์ลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อืน่ได ้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาวิจยั หรือสถติิ วิทยานิพนธ์  
(2) การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
(3) การเรยีนรู้จากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชาวิจัย หรือสถิติ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อน าเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ 

สื่อต่าง ๆ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แสดงตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (ตาม

ภาคผนวก 1) 
หมวดที่ 5.  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 7 หรือ

ระเบียบที่จะปรับปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

  ให้เป็นไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวทิยาลัยขอนแก่น และก ำหนดให้มกีำร
ด ำเนินกำรดังนี ้

1) อำจำรยประจ ำวิชำ อำจำรยผสูอน น ำผลกำรประเมินประสิทธิภำพกำรสอนของอำจำรยโดยนักศึกษำ ผบูังคับ
บัญชำ และ/หรือเพื่อนรวมงำน แลวแตกรณี มำปรับปรุงและพัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในรำยวิชำที่ตน
รับผิดชอบ  

2) คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรน ำผลประเมินตำมระบบกำรจัดกำรหลักสูตรของมหำวิทยำลัย ซึ่งด ำเนนิกำรทุก
สิ้นปกำรศึกษำมำทบทวนและวเิครำะหพรอมน ำเสนอแนวทำงปรับปรุงแกไขในจุดที่มี ขอบกพรอง ส ำหรับป
กำรศึกษำถัดไป  

3) คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูร น ำผลกำรประเมินภำพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษำปจจุบันและอำจำรย
โดยศิษยเกำ และโดยผใูชบัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจำรณำในกำรน ำไปแกไขปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ ก ำหนดในระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวดที่ 9 ข้อ 54.3 

หรือระเบียบที่จะที่ปรับปรุงใหม ่
3.2 นักศึกษาท่ีจะส าเร็จการศึกษาหลกัสูตรนี้ จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีตีพมิพ์เผยแพร่ดังต่อไปนี้ 
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- หลักสูตรแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีผลงานวิจยัที่ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติทีม่ีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรองก่อนการตีพิมพ์ และเป็นทีย่อมรับในสาขาวิชานั้นอย่าง
น้อย 1 บทความ 

หมวดที่ 6.  การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสตูร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์
ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลกัสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยั บทบาท
หน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั 
การสอนสอดแทรกคณุธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกีย่วข้องกับการสอน ในหัวข้อหน่ึงหรือหลายหัวข้อที่

อาจารย์ใหมม่ีความรู้และถนดั เพือ่ทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสตูร 
1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดิหลักสูตร
อบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนการสอน การวจิัย การผลติผลงานทางวิชาการ เป็น
ประจ าทุกป ี

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ดม้ีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรยีนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรยีนการสอน
ในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานในการประชุม

วิชาการในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เรื่อง 
หมวดที่ 7.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐานบริหรหลักสตูร 

กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสตูรของมหำวิทยำลยัขอนแก่น ก ำหนดใหทุ้กหลักสูตรมีคณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรให้
เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสตูรที่ประกำศใช้และตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิสำขำวิชำ ซึ่งต้องท ำหน้ำท่ีดังนี้ 

1.1  พัฒนำและปรับปรุงเนื้อหำหลักสูตรและรำยวิชำให้มีควำมทันสมัยอยู่เสมอ 
1.1  จัดหำและก ำหนดอำจำรย์ผูส้อนรำยวิชำในหลักสตูรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถและคณุสมบัติตรงตำมรำยวิชำที่สอน 
 1.3 จัดตำรำงกำรเรียนกำรสอน ตำรำงสอบ ตำรำงกำรฝึกปฏิบตัิ ตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร   
 1.4 ควบคุม ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรจดักำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ให้มีคุณภำพและเป็นไปตำม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรำยวิชำ 
 1.5 กำรก ำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถตำมหัวข้อที่นักศึกษำสนใจ และก ำกับติดตำม

ให้กำรท ำวิทยำนิพนธ์ของนักศึกษำเป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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 1.6 ส่งเสริมและจดัให้มีกำรพัฒนำคุณภำพของอำจำรย์ด้วยวิธีกำรตำ่งๆ เช่น กำรจัดประชุมวิชำกำร กำรส่งเสริมกำร
ผลิตผลงำนทำงวิชำกำร 

 1.7 ส่งเสริมและจดัให้มีกำรพัฒนำคุณภำพบณัฑติตำมเป้ำหมำยคณุลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค์ของหลักสูตรตดิตำม
ผลหลักสตูร โดยศึกษำจำกผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่ำ อำจำรย์และนักศึกษำปัจจุบนั 
 
2. บัณฑิต 

 คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรค ก ำกับมำตรฐำนคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ กำรท ำงำนหรือประกอบอำชีพอิสระ ผลงำนของนักศึกษำและผู้ส ำเรตจกำรศึกษำ โดยกำรศึกษำ
ควำมต้องกำรของตลำดงำน สังคม และควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด ำเนินกำรดังนี ้

2.1 กำรส ำรวจควำมต้องกำรของตลำดงำนและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนกำรปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ปี 
2.2 กำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบกำรผลิตบณัฑติตำมหลักสตูร 
 

3. นักศึกษา 
 คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูรค ก ำหนดกระบวนกำรรับเข้ำและกำรแตรยีมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ กำร
ควบคุมดูแล กำรให้ค ำปรึกษำวิชำกำรและแนะแนว กำรคงอยู่ กำรส ำเรตจกำรศึกษำ ควำมพึงพอใจและผลกำรจัดกำรข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษำ   
      3.1 กำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและด้ำนอ่ืนๆแก่นักศึกษำ 
           คณะกรรมกำรบริหำรหลกัสูตรมีกำรแต่งตั้งอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรให้แก่นักศึกษำทุกคน เพื่อท ำหน้ำท่ีให้
ค ำปรึกษำแนะน ำด้ำนกำรเรียน โดยอำจำรย์หนึ่งคนต่อนักศึกษำ 5 คน และอำจำรย์ต้องก ำหนดช่ัวโมงให้ค ำปรึกษำแก่
นักศึกษำ อย่ำงน้อยสัปดำหล์ะ 2 ช่ัวโมง  และกำรแต่งตั้งอำจำรย์ทีป่รึกษำวิทยำนิพนธ์ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนและระเบียบ
ของมหำวิทยำลัย 
      3.2 กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ 

กำรอุทธรณ์ของนักศึกษำ เป็นไปตำมประกำศของมหำวิทยำลยัที่เกี่ยวข้องกับกำรอุทธรณ์โทษส ำหรับนกัศึกษำ
ระดับบณัฑติศึกษำ 
 
4. อาจารย์ 
      4.1 กำรรับอำจำรย์ใหม ่
            กำรคัดเลือกและรับอำจำรย์ใหม่ เป็นไปตำมข้อบังคับและระเบียบมหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับกำร
บริหำรงำนบุคคล 
      4.2 กำรมสี่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำมและทบทวนหลักสตูร  
            คณำจำรย์ทุกคนในหลักสูตร มสี่วนร่วมในกำรก ำหนดแผนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ กำร
ทบทวนเนื้อหำรำยวิชำ กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน คณุภำพและพฤติกรรมของนกัศึกษำ กำรวัด
และประเมินผลค โดยกำรจดัให้มกีำรประชุมทุกๆ เดือน 
      4.3 กำรแต่งตั้งอำจำรย์พิเศษ 
            หลักสูตรมีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน จำกสถำบัน หรือมหำวิทยำลยัภำยในประเทศ หรือ
ต่ำงประเทศมำบรรยำยพเิศษ  หรอืเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วม หรือกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ของนักศกึษำ  เพื่อให้นักศึกษำ
ได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งเฉพำะทำงเกี่ยวกับคณติศำสตร์ เรยีนรู้จำกผูม้ีประสบกำรณต์รง คลค 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
            คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตรค ควบคมุ ก ำกับกำรจัดท ำรำยวิชำ กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำร
เรียนกำรสอนในแตล่ะรำยวิชำ กำรประเมินผูเ้รียน กำรก ำกับให้มีกำรประเมินตำมสภำพจริงโดยมีวิธีกำรประเมินท่ี
หลำกหลำย กำรจดักิจกรรม กำรเรียนกำรสอน ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 กำรบริหำรงบประมำณ 
คณะกรรมกำรบรหิำรหลักสตูร จดัท ำแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี จำกงบประมำณที่ได้รับ

จัดสรรจำกคณะ/วิทยำลัย/วิทยำเขต โดยมีกำรจัดแบ่งค่ำใช้จ่ำยดังนี ้ค่ำวัสดุต ำรำและสื่อกำรเรียนกำรสอน ค่ำ
ครุภณัฑ์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำอำจำรย์ ค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำนักศึกษำ คลค 
6.1 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนทีม่ีอยู่เดิม 

6.1.1 ทรัพยำกรกำรเรยีนกำรสอนในส ำนักวิทยบริกำร 
(1) หนังสือ  
 ภำษำไทย  จ ำนวน  1,811 รำยกำร 
 ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน  1,891 รำยกำร 
(1) วำรสำร  
 ภำษำไทย  จ ำนวน  1 รำยกำร 
 ภำษำต่ำงประเทศ จ ำนวน  16 รำยกำร 
(3) ฐำนข้อมูลอิเลตกทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 

ฐำนข้อมูลอ้ำงอิง (Reference Database) คือ ฐำนข้อมูลที่ให้รำยกำรอ้ำงอิงและสำระสังเขป
ของบทควำมหรือเอกสำร 

 ซีดี-รอม  ได้แก ่
  1.  Science Citation Index 
  1.  Dissertation Abstracts Ondisk 
  3.  AGRICOLA 
  4.  CAB Abstracts 
  5.  Chemical Citation Index 
  6.  Life Sciences 
  7.  Medline 

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

วำรสำร ได้แก ่
  1.  ProQuest Medical Library 



-30- 

  1.  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 
 ฐำนข้อมูลของห้องสมุดมหำวิทยำลัยขอนแก่น (KKU Library Database) คือ ฐำนข้อมูลที่ห้องสมุดสร้ำงขึ้นเอง
และ สืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์ระบบออนไลน์  
  ฐำนข้อมูลบรรณำนุกรมทรัพยำกรสำรนิเทศ (Bibliographic Database) 
  ฐำนข้อมูลสำระสังเขปวิทยำนิพนธ ์(Thesis Abstracts Database) 
  ฐำนข้อมูลหน้ำสำรบญัวำรสำร (Current Contents Database) 
กำรสืบค้นข้อมลูจำกแหล่งข้อมูลอืน่ ๆ ผ่ำนเครือข่ำย Internet 

6.1.1 ทรัพยำกรกำรเรยีนกำรสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ำมี) 
- 

6.1.3 ทรัพยำกรกำรเรยีนกำรสอนในภำควิชำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี) 
- 

6.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 
ภำควิชำคณติศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์ ไดส้ ำรวจตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้และเสนอแนะใหส้ ำนักวิทย

บริกำรจดัซื้อหนังสือและวำรสำรเกี่ยวกับคณิตศำสตร์และคณิตศำสตร์ประยุกต์ประจ ำทุกป ี
6.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 

ส ำนักวิทยบริกำรมีเอกสำร ต ำรำ หนังสือ วำรสำรทำงด้ำนคณิตศำสตร์และคณิตศำสตร์ประยุกต์อย่ำง
เพียงพอ และจัดหำเพิ่มขึ้นทุกป ี

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
          ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรเป็นไปตำมที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นก ำหนด  

หมวดที่ 8.  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอค าแนะน า ข้อเสนอแนะ

จากอาจารย์ที่มคีวามรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจดัการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละ

รายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้น

จากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชาหรือกลุม่รายวิชา 
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของ

มหาวิทยาลยั 
(2) การประเมินการสอนของอาจารยโ์ดยหัวหน้าภาควิชา หรือประธานหลักสตูร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบ

การประเมินผลการปฏิบตัิงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผูส้อน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสตูร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อน าขอ้มูลมาทบทวนและปรับปรุงการจดัการแผนการ
เรียน การจดัการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสตูรโดยศิษยเ์ก่า เพื่อติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตร
ไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพือ่ส ารวจความพึงพอใจและความคดิเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บณัฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี ้
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัขอนแก่นก าหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผูส้อน น าผลการประเมินประสิทธภิาพการสอนของอาจารยโ์ดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และ/หรือเพื่อนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีตน
รับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่งด าเนนิการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์
เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการน าไปแกไ้ขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบ
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 


