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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สานักวิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Mathematics
(International Program)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Master of Science (Applied Mathematics)
M.Sc. (Applied Mathematics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
● แผน ก แบบ ก 1
จานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไตรภาค
● แผน ก แบบ ก 2
จานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ไตรภาค
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตร 2 ปี โดยมี
● แผน ก แบบ ก 1
เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา
● แผน ก แบบ ก 2
เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์และมีการศึกษารายวิชา
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยและต่างชาติ ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ และเป็นไปตาม
ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก ก) และประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
สามารถประกอบอาชีพ ครู อาจารย์ นักวิจัยในมหาวิทยาลัย โรงเรียน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม
และหน่วยงานของรัฐที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการ
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณาจารย์ ส าขาวิช าคณิตศาสตร์ ส านักวิช าวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
(1) Professor Dr. Sergey Meleshko
คุณวุฒิ D.Sc. (Mathematics and Physics), Russian Academy of Sciences, Russia, 2534
Ph.D. (Mathematics and Physics), Russian Academy of Sciences, Russia, 2524
M.Sc. (Applied Mathematics), Novosibirsk State University, Russia, 2519
(2) Associate Professor Dr. Eckart Schulz
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2534
M.Sc. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2528
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
คุณวุฒิ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2541
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่จัดการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ ณ อาคารเรียนรวม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564 ) และนโยบายในระดับประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย
สถานการณ์หรือทิศทางการพัฒนาประเทศที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร มีดังนี้
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)1 ได้จัดทาขึ้นโดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ ง เป็ น แผนแม่ บ ทหลั ก ของการพั ฒ นาประเทศ ต่ อ เนื่ อ งจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 – 11 โดยน้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานา
1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560 - 2564) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
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ทางในการพัฒนาประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง และ
มีเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วน
ร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพั ฒนาประเทศ
รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องการเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุ กช่ว งวัย โดยมุ่งเน้ นการพัฒ นาคนในทุ ก มิ ติและในทุ กช่ว งวั ยให้ เ ป็น ทุน มนุ ษ ย์ ที่ มี
ศักยภาพสูง การพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมในแต่
ละช่วงวัยเพื่อวางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีการส่งเสริมการสร้าง
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึง
การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการและฐานเดิมและสร้างฐานใหม่
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ และขณะเดียวกัน
ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒนา
เป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เนื่องด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
สังคม ฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้มีการจัดทาพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 25512 เพื่อให้ประชาชนคนไทยคิดอย่าง
มี ต รรกะ มี เ หตุ มี ผ ล มี ภู มิ คุ้ ม กั น ตนเอง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ป รั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ค วามรู้
ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล พร้อม
ทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนากาลังคนด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยเฉพาะกาลังคนในระดับบั ณฑิตศึกษา นักวิจัย รวมทั้งผู้สอนด้านวิทยาศาสต์ และเทคโนโลยีที่

2 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ 125 ตอนที่ 33 ก เมื่อวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2551
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จาเป็น ให้มีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและดาเนินการให้มีการใช้
กาลังคนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่ งชาติ (กวทน.) ได้ดาเนิ น การจั ดทานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 – 2564 )3 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศไทยที่ยังคงอยู่จากการพัฒนาที่ผ่านมา และชี้นาแนวทางในการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ควรให้ความสาคัญ
อย่างต่อเนื่องทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ สามารถขั บ เคลื่ อ นประเทศไทยไปสู่ เ ศรษฐกิ จ สั ง คมฐานความรู้ และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้
สมดุล ทั้งปริ มาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิ ตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความ
รอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ที่รวดเร็ว มีระบบภูมิคุ้ม กันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็น
ประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของตนเอง
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ถูกจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมี การ
กระจายประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย”
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกาภิวัตน์และการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกทาให้เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่า ยใช้สอยและ
การทาธุรกรรมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์โดยไม่จาเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน
ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่ วมสมัย และมีโอกาสสาหรับ
การสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดวิกฤต
ทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม อีกทั้งประเทศไทยยังประสบ
ปั ญหาคุณภาพ อาทิ คุณภาพคนต่าทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทั ศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม
3 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555 - 2564) สวทน.
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จริยธรรม ประชากรจานวนไม่น้อยไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ จึง
ซ้าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณกาลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็นับว่ามีความ
ล่าช้า มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อยไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า และการพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ศักยภาพและ
ระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ากว่าเป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมบนฐานความรู้ การศึกษาและการเรียนรู้ข องคนไทยยังมี ปัญหาเชิง คุ ณ ภาพ
ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ
ตลาดงาน รวมทั้งการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดย
ที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤต
ค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่
มีศักยภาพสูง มีการพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อ
การดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ละช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ให้พัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒนาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัย
เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีจิต
สาธารณะ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร พิจารณาจากสถานการณ์ทั้ง 3 ด้าน ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 11 ดังนี้
●

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุ กต์ คานึ งถึงการผลิ ตมหาบัณฑิตให้ มีศักยภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง
ผลงานและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ รวมถึงสามารถเป็นผู้สนับสนุนและผู้นาในการเกื้อหนุนให้
ผู้อื่นสร้างผลงานและนวัตกรรมทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงนโยบาย ให้สอดรับกับเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

6

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

●

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิท ยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คานึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตใหมีปริมาณและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ มี ต รรกะ มี เ หตุ มี ผ ล มี ค วามรู้ ค วามสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ รู้ เ ท่ า ทั น การ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพิ่มขึ้น มีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีและสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของตนเอง สามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมที่มี
คุณภาพ โดยเป็นไปตามยุทธศาสตร์ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
ช่ ว ยพั ฒ นาประเทศไทย” ในนโยบายและแผนวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
แห่งชาติ ฉบับที่ 1

●

ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คานึงถึงการผลิตมหาบัณฑิตใหมีทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 มี
ทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน
เข้ า ใจในโลกาภิ วั ต น์ ก ารเลื่ อ นไหลของกระแสวั ฒ นธรรมโลก วั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย และ
วัฒนธรรมไทย เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อ
สังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะ

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
เป็นการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนี้
●

ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เป็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 – 25644 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี
ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)5 เพื่อจัดการศึกษาของมหาวิทยาลั ยให้เป็นที่ยอมรั บใน
ระดับชาติและนานาชาติ

4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555 – 2564
5 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2555 – 2564)
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●

พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสั ง คม ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ภาพ มี ค วามรู้ และมี คุ ณ ธรรมน าปั ญ ญา
ให้บริการวิชาการ และทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดมั่นหลักความเป็นอิสระทาง
วิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกสานักวิชาดังนี้
13.1 หมวดวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมในการบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการ กับพื้นฐานการ
ประกอบธุรกิจและนวัตกรรม และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้บัณฑิตสามารถที่จะนาวิทยาศาสตร์ ไป
ประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองการพัฒนากาลังคนในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
สาขาวิชาจึงได้มีการเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาจากสาขาวิช าอื่น
ดังต่อไปนี้ได้
204646 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
204647 ความมั่นคงของข้อมูล
204648 การวิเคราะหข้อมูล
204903 หัวขอคัดสรรทางปัญญาประดิษฐ์
204908 หัวขอคัดสรรทางคอมพิวเตอรสมรรถนะสงู
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
205507 การตลาดผู้ประกอบการ
205508 การเงินผู้ประกอบการ
205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา/สาขาวิชา/สานักวิชาอื่นได้ ตามความต้องการ
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13.2 หมวดวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องเรียน
ไม่มี
13.3 หมวดวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นสามารถเรียนได้
13.3.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ได้กาหนดรายวิชาดังนี้อยู่ในหมวดวิชาเลือก
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
13.3.2 นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัเทคโนโลยี
สุรนารี สามารถลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบของสาขาวิช า
คณิตศาสตร์
13.3.3 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากหลักสูตรอื่นสามารถเข้าศึกษาร่วมได้ตามหลักเกณฑ์
ของมหาวิ ท ยาลั ย และโดยความเห็ น ชอบของทางสาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดย
กลุ่มเป้าหมายที่สาคัญคือสาขาวิชา/หลักสูตรในสังกัดของสานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และสานักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยทางสาขาวิชาแนะนาให้ลงทะเบียนรายวิชาแกนดังนี้
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
103635 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ความรู้รากฐานและการประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์เป็นเลิศ ก่อเกิดผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
สอดรับกับโลกาภิวัตน์สมัยใหม่
1.2 ความสาคัญ
คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่มีรากฐานของการใช้เหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และแนวคิดเชิงปรัชญา
นามาซึ่งกฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่าง ๆ วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ องค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ยังได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสาคัญที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยอธิบายและทา
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ความเข้าใจในศาสตร์อื่น ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นรากฐานที่สาคัญ
ของศาสตร์ทั้งปวง
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันมากขึ้น โดยเป็น
ที่ยอมรับว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสาขาใด จะมีคณิตศาสตร์เป็นตัวช่วย
อธิบายปรากฏการณ์ กาหนดกฎเกณฑ์ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นเครื่องมือสาคัญในการ
กาหนดและสร้างรูปแบบจาลองต่าง ๆ สาหรับศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามี
ฐานความรู้ และความเข้ าใจในคณิ ตศาสตร์ อย่ างลึ กซึ้ ง ให้ เหตุผลได้ อย่ างถู กต้ องตามหลั กการทาง
คณิตศาสตร์ มีศักยภาพและความพร้อมในนาไปประยุกต์ในศาสตร์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเคมี ชีววิทยา
ฟิสิกส์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีเกษตร เทคโนโลยีสังคม แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สาธารณสุข
ศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ รวมถึงการประยุกต์ในคณิตศาสตร์เอง เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เกื้อหนุ นการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเกื้อหนุนในการเพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและสังคมฐานความรู้ สอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 การจัดการศึกษาของหลักสูตรยังคานึงถึงปรัชญาการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะหลัก 4 ประการ คือ ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ทักษะ
มนุษย์ (Humanware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และทักษะการจัดการ (Orgaware) กล่าวได้ว่า หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นการจัดการศึกษาที่เสริมสร้างโอกาสในการ
ผลิ ตและพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ทั้งที่มีฐานความรู้จากการศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยตรง และที่มีฐานความรู้จากการศึกษาในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิต “นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีภูมิรู้
ภูมิธรรม ภูมิปัญญา ภูมิใจ และภูมิฐาน”
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตนักคณิตศาสตร์ที่มีคุณลักษณะดังนี้
● มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระทางด้านคณิตศาสตร์ มีเหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์ได้อย่าง
เป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ สามารถนาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์
แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
หรือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
● มี ทั กษะด้ านภาษา การสื่ อสาร และเทคโนโลยี สารสนเทศ มี มนุ ษยสั มพั นธ์ ที่ ดี สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และมีจิตสาธารณะ
● มี ค วามพร้ อ มและมี ศั ก ยภาพในการประกอบอาชี พ หรื อ ศึ ก ษาต่ อ และวิ จั ย ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
● มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าของความเป็นไทย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมและ
จริยธรรมในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
10
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
(1) พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ความต้องการของหน่วยงานทั้ง
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทาง
ภาครัฐและภาคเอกชนในด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ตาม
กาลังคน การพัฒนาการวิจยั และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
การสร้างสรรค์นวัตกรรมต่าง ๆ
แห่งชาติ รวมทั้งนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ
(2) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ - ติดตามการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา
วิชาการสาขาคณิตศาสตร์ในระดับ
ด้านวิชาการในระดับนานาชาติ
นานาชาติ
(3) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน - มีระบบติดตามและประเมินผล
เพื่อให้นักศึกษาบรรลุผลสัมฤทธิ์
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
- สนับสนุนนักศึกษาและคณาจารย์
ให้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ การ
วิจัยและพัฒนาอย่างสม่าเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร

- การรับฟังความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนานาชาติ
- รายงานการประชุมของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
- รายงานการประชุมของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
- ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร
กลุ่มต่าง ๆ
- ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค โดยข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1 หน่วยกิต ในระบบไตรภาค เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วยกิต ในระบบทวิภาค สอดคล้องตาม
ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
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2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 ช่วงเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางด้านคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องและ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2560 (ภาคผนวก ก)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
● นักศึกษาบางคนอาจจะมีพื้นความรู้ไม่เพียงพอ โดยอาจพิจารณาให้มีการทดลองศึกษาได้
● นักศึกษาบางคนอาจจะไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
● มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษาทุกคน เพื่อให้คาแนะนาแก่นักศึกษาที่มีปัญหาใน
ระหว่างการทดลองเรียน
● มหาวิทยาลัยมีการเปิดสอนภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิต
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนักศึกษาและประมาณการผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี เป็นดังนี้
ปีการศึกษา

จานวนรับ

จานวนประมาณการ
ผู้สาเร็จการศึกษา

2561
2562
2563
2564
2565

10
10
10
10
10

10
10
10
10

2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณ
ด้านบุคลากร
ด้านลงทุน
ด้านดาเนินการ
รวม

2561
10,000,000
1,000,000
1,000,000
12,000,000

2562
11,000,000
1,000,000
1,000,000
13,000,000
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ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
12,000,000
1,000,000
1,000,000
14,000,000

2564
13,000,000
1,000,000
1,000,000
15,000,000

2565
14,000,000
1,000,000
1,000,000
16,000,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) และโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 1
เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต ทั้งนี้สาขาวิชา
กาหนดให้ศึกษารายวิชาสัมมนาเพิ่มเติมอีก 2 รายวิชา โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สาขาวิชากาหนด
ก. หมวดวิชาสัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต)
รวม 2 หน่วยกิต
103691 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
(Seminar I)
103791 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
(Seminar II)
ข. วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(M.Sc. Thesis)
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แผน ก แบบ ก 2
เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมีการศึกษา
รายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
4 หน่วยกิต
(Applied Linear Algebra)
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
4 หน่วยกิต
(Applied Analysis)
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
4 หน่วยกิต
(Principles of Differential Equations)
หมายเหตุ สาหรับแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาแกน นักศึกษาสามารถลงทะเบียน
รายวิ ช าอื่ น ในหมวดรายวิ ช าเลื อ ก เพื่ อ ทดแทนรายวิ ช าแกนนั้ น ๆ ได้ โดย
นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบศักยภาพของสาขาวิชาในแต่ละรายวิชา
ข. หมวดวิชาสัมมนา
รวม 2 หน่วยกิต
103691 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
(Seminar I)
103791 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
(Seminar II)
ค. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือกจากสาขาวิ ชาคณิตศาสตร์ จานวนไม่
น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ/หรือ สามารถลงทะเบียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
จากสาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา เพื่อให้มีจานวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(M.Sc. Thesis)
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3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาแกน (Core Courses)
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
(Applied Linear Algebra)
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
(Applied Analysis)
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
(Principles of Differential Equations)
(2) หมวดวิชาสัมมนา (Seminar Courses)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103691 สัมมนา 1
(Seminar I)
103791 สัมมนา 2
(Seminar II)

1(1-0-9)
1(1-0-9)

(3) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

กลุม่ วิชาทางพีชคณิต ทฤษฎีจานวน และปรัชญา
103612 การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต
(Applications of Discrete Mathematics)
103716 หัวข้อที่เลือกสรรทางพีชคณิต
(Selected Topics in Algebra)
103717 หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์ และปรัชญาคณิตศาสตร์
(Selected Topics in History and Philosophy of Mathematics)
103718 หัวข้อที่เลือกสรรทางทฤษฎีจานวน
(Selected Topics in Number Theory)
103719 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด
(Selected Topics in Combinatorics)
กลุม่ วิชาทางการวิเคราะห์
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
(Functional Analysis)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)
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103622 ทฤษฎีเมเชอร์
(Measure Theory)
103623 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
(Fourier Series and Transform)
103624 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
(Probability and Random Process)
103721 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
(Stochastic Analysis)
103729 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
(Selected Topics in Analysis)
103828 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
(Advanced Topics in Functional Analysis)
103829 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
(Advanced Topics in Analysis)
103631
103632
103731
103739
103839

กลุม่ วิชาทางสมการเชิงอนุพันธ์
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
(Advanced Ordinary Differential Equations)
หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Principles of Partial Differential Equations)
การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
(Group Analysis of Differential Equations)
หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
(Selected Topics in Differential Equations)
หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
(Advanced Topics in Differential Equations)

กลุม่ วิชาทางคณิตศาสตร์การเงิน
103641 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
(Time Series Analysis and Forecasting)
103642 สถิติเชิงอนุมาน
(Statistical Inference)
103643 การวิจัยดาเนินการ
(Operations Research)
16

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
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103741 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน
(Mathematics of Financial Derivatives)
103743 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน
(Continuous Models in Finance)
103748 หัวข้อที่เลือกสรรทางความน่าจะเป็น
(Selected Topics in Probability)
103749 หัวข้อที่เลือกสรรทางสถิติ
(Selected Topics in Statistics)
103848 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์การเงิน
(Advanced Topics in Mathematics of Finance)
103651
103652
103653
103654
103655
103656
103758
103858

กลุม่ วิชาทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์
พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
(Numerical Linear Algebra)
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
(Computer Tools for Mathematical Research)
วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Numerical Methods for Solving Partial Differential Equations)
วิธีสมาชิกจากัด
(Finite Element Method)
การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Applied Numerical Analysis)
ระเบียบวิธีเมชเลสด้วยการโคโลเคชั่น
(Collocation Meshless Method)
หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Selected Topics in Numerical Analysis)
หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Advanced Topics in Numerical Analysis)

กลุม่ วิชาทางการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
(Continuum Mechanics)
103762 ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
(Classical Models of Continuum Mechanics)
17

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
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103763 หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล
(Mathematical Principles of Fluid Mechanics)
103768 หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ
(Selected Topics in Signal Processing)
103868 หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ
(Advanced Topics in Signal Processing)
กลุม่ วิชาทางการประกันภัย
103772 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
(Life Insurance Mathematics)
103787
103788
103789
103888
103889

กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ
หัวข้อที่เลือกสรรทางเรขาคณิต
(Selected Topics in Geometry)
หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
(Selected Topics in Mathematics of Modern Technology)
หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topics in Applied Mathematics)
หัวข้อชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
(Advanced Topics in Mathematics of Modern Technology)
หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Advanced Topics in Applied Mathematics)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

4(4-0-12)

4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)
4(4-0-12)

(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis Courses)
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(M.Sc. Thesis)
เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมในการบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการ กับพื้นฐานการ
ประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม รวมไปถึงพื้นฐานทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการเตรียมบุคลากร ให้มีความสามารถที่จะนาวิทยาศาสตร์ ไปประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรม
ตอบสนองการพัฒนากาลังคนในยุคประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) สาขาวิชาจึงได้มีการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ ให้สามารถนับเป็นวิชาเลือกได้
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จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

204646 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
(Data Management Technology)
204647 ความมั่นคงของข้อมูล
(Data Security)
204648 การวิเคราะหข้อมูล
(Data Analytics)
204903 หัวขอคัดสรรทางปัญญาประดิษฐ์
(Selected Topics in Artificial Intelligence)
204908 หัวขอคัดสรรทางคอมพิวเตอรสมรรถนะสงู
(Selected Topics in High Performance Computing)
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
(Entrepreneurship and Innovation)
205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
(Opportunity and Feasibility Analysis)
205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Strategies)
205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
(Business Models and Strategies for New Venture)
205507 การตลาดผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Marketing)
205508 การเงินผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Finance)
205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
(Supply Chain for New Venture)
205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
(Venture Capital and Private Equity Investing)
205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
(Legal Aspects of Entrepreneurship)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

นอกจากนี้ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รสามารถลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าของหลั ก สู ต ร
บัณฑิตศึกษา/สาขาวิชา/สานักวิชาอื่นได้ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา ซึ่งสามารถนับเป็นวิชาเลือก
ของหลักสูตรได้เช่นกัน
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ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 6 ตัว โดยเลขในแต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้
เลขตาแหน่งที่ 1 หมายถึง
สานักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา โดยที่
1
หมายถึง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
เลขตาแหน่งที่ 2 และ 3 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา โดยที่
03
หมายถึง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เลขตาแหน่งที่ 4 หมายถึง
ระดับของรายวิชา โดยที่
6
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นต้น
7
หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นกลาง
8-9 หมายถึง
ระดับบัณฑิตศึกษาขั้นสูง
เลขตาแหน่งที่ 5 หมายถึง
กลุ่มวิชา โดยที่
1
หมายถึง
พีชคณิต ทฤษฎีจานวน และปรัชญา
2
หมายถึง
การวิเคราะห์
3
หมายถึง
สมการเชิงอนุพันธ์
4
หมายถึง
คณิตศาสตร์การเงิน ความน่าจะเป็นและสถิติ
5
หมายถึง
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์
6
หมายถึง
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
7
หมายถึง
การประกันภัย
8
หมายถึง
คณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ
9
หมายถึง
สัมมนาและวิทยานิพนธ์
เลขตาแหน่งที่ 6 หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่ม
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3.1.4 แผนการศึกษา
● แผน ก แบบ ก 1 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา)
ชั้นปี

ปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2

หน่วยกิต

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

3

103691 สัมมนา 1 (Seminar I)
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

9

103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

9

10
9

รวม
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

9
6

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal)

รวม
103791 สัมมนา 2 (Seminar II)
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
ปีที่ 2
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)
รวม

3
9

รวม
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

10

รวม

9

สอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)
รวม

6

รวมหน่วยกิตทั้งหมด 45 หน่วยกิต (ไม่นับหน่วยกิตของวิชาสัมมนา)

●
ชั้นปี

ปีที่ 1

แผน ก แบบ ก 2 (การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ และมีการศึกษารายวิชา)

ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
4
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
103633 หลักการของสมการเชิง
(Applied Linear Algebra)
อนุพันธ์ (Principles of
Differential Equations)
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
4
103691 สัมมนา 1 (Seminar I)
(Applied Analysis)
103xxx วิชาเลือก (Elective)

รวม
103xxx วิชาเลือก (Elective)
103791 สัมมนา 2 (Seminar II)
ปีที่ 2 103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)
รวม
รวมหน่วยกิตทั้งหมด 45 หน่วยกิต

8
4
1
4

สอบประมวลความรู้
(Comprehensive Examination)
รวม
103xxx วิชาเลือก (Elective)
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

9

รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ข

21

หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
4
103xxx วิชาเลือก (Elective)
4
3
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)
1
4

9
4
4

เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
(Thesis Proposal)
รวม
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญา
มหาบัณฑิต (M.Sc. Thesis)

7
4

สอบวิทยานิพนธ์ (Thesis Defense)
8

รวม

4
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3.2 ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) Professor Dr. Sergey Meleshko
D.Sc. (Mathematics and Physics), Russian Academy of Sciences, Russia, 2534
Ph.D. (Mathematics and Physics), Russian Academy of Sciences, Russia, 2524
M.Sc. (Applied Mathematics), Novosibirsk State University, Russia, 2519
(2) Associate Professor Dr. Eckart Schulz
Ph.D. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2534
M.Sc. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2528

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2541
(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics), Coventry University, UK, 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
(7) อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
(8) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556
วศ.ม. (วิศวกรรมศาสตร์โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2548
วศ.บ. (วิศวกรรมศาสตร์โยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2541
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3.2.2 อาจารย์ประจา
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย
(* หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
(1) Professor Dr. Sergey Meleshko*
D.Sc. (Mathematics and Physics), Russian Academy of Sciences, Russia, 2534
(2) Associate Prof. Dr. Eckart Schulz*
Ph.D. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2534

(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2535

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช*
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์*
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์*
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551
(7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา*
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics), Coventry University, UK, 2553
(8) อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง*
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
(9) อาจารย์ ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช
Ph.D. (Pure Mathematics), Peking University, China, 2559
(10) อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี*
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2556
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
(1) ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
วท.ด. (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(2) Prof. Dr. Sergey Gavrilyuk
Ph.D. (Fluid Mechanics), Lavrentyev Institute of Hydrodynamics,
Russian Academy of Sciences, Russia
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการวิจัยหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
การด าเนิ น การวิ จั ย การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ภายใต้ ก ารแนะน าของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิ พนธ์ หรื อคณะกรรมการที่ปรึ ก ษาวิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ดาเนิน การโดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีความซื่อสัตย์ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
(2) สามารถสืบค้นข้อมูลและทาวรรณกรรมปริทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถน าหลั ก การและทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร์ ไ ปศึ ก ษาหรื อ สร้ า งรู ป แบบทาง
คณิตศาสตร์สาหรับแก้ปัญหาโจทย์วิจัย
(4) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสรุปผลการวิจัยได้
(5) สามารถสื่อสารและนาเสนอผลการวิจัยทั้งแบบปากเปล่า และการเขียนวิทยานิพนธ์
5.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา (ข้อ 3.1.4)
5.4 จานวนหน่วยกิต
ตามข้อกาหนดของหลักสูตร (ข้อ 3.1)
5.5 การเตรียมการ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้คาแนะนาในการ
เลือกและกาหนดหัวข้อของงานวิจัย รวมทั้งการกาหนดขอบเขตของงานวิจัย นักศึกษาต้องดาเนินการ
เพื่อจัดเตรียมโครงร่างวิทยานิพนธ์ และดาเนินการวิจัยเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ตามข้อ 5.2
5.6 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการวิจัย ประเมินจากขั้นตอนการดาเนินการวิจัย วิธีการวิจัย การวิเคราะห์
และการสรุปผลการวิจัย โดยนักศึกษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึก ษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ และน าเสนอผลการวิ จั ย และวิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ สมบู ร ณ์ เพื่ อ สอบวิ ท ยานิ พ นธ์ โดย
คณะกรรมการสอบวิทยานิพ นธ์ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะ
กลยุทธ์หรือกิจกรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดารงชีวิต - ปลูกฝังและสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใน
และประกอบอาชีพ และมีความ
กระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
- ใช้กลไกระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปลูกฝังด้านคุณธรรมและ
ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
จริยธรรม ตลอดจนให้คาแนะนาด้านวิชาการและการ
ดารงชีวิต
(2) มีความใฝ่รู้ และสามารถสร้างองค์
- กาหนดงานให้นักศึกษาค้นคว้าและแก้ปัญหาด้วยทฤษฎีและ
ความรู้และพัฒนางานวิจัยเพื่อประยุกต์
ตรรกะทางคณิตศาสตร์
ในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์หรือ
- เน้นการแสวงหาความรู้และกระบวนการเรียนรู้อย่างอิสระ
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เน้นงานวิจัยที่สร้างสรรค์องค์ความรู้และการประยุกต์
(3) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
- สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ
กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชา เช่น การจัดเสวนา การจัด
และมีภาวะผู้นา
ประชุมวิชาการ
- จัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนา ทีส่ ง่ เสริมให้นักศึกษากล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นาทางความคิด

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรมและจริยธรรม
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได้
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(5) มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
สอดแทรกเรื่ องคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยนา
ประเด็นหรือปัญหาทางสังคมมาอภิปราย เช่น ประเด็นความซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ การเคารพในสิทธิของผู้อื่น การอ้างอิงผลงานวิชาการของผู้อื่นให้ถูกต้องและครบถ้วน
เป็นต้น มีการมอบหมายให้นักศึกษาทางานจากการค้นคว้าเพื่อดูเจตคติทางจริยธรรมจาก
เนื้อหาความคิดที่นาเสนอในชิ้นงาน และมอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่มเพื่อดูการใช้ความ
ร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษาค้นคว้า
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กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินเหตุผลจากการนาเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาในรายงาน
(2) ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การทาวิจัย และการทากิจกรรม
(4) ประเมินจากการดาเนินการวิจัย การนาเสนอผลงานวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์
2.2 ความรู้
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ พื้ น ฐานที่ แ ข็ ง แกร่ ง และมี ค วามเข้ า ใจในแนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ท าง
คณิตศาสตร์ขั้นสูง
(2) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ให้เหตุผลและสรุปประเด็นของปัญหา
ได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
(3) สามารถน าความรู้ และเครื่ องมื อทางคณิต ศาสตร์ ไปศึก ษาปั ญหาในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได้
(4) มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการสร้างผลงานทางวิชาการ
ที่มีคุณภาพได้
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
เน้นการสอนที่นักศึกษาต้องพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และการค้นคว้าด้วยตนเอง และ
เน้นการพัฒนาทักษะในการนาเสนอและอภิปรายในกลุ่มสัมมนา เชิญวิทยากรจากหน่วยงาน
ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศมาบรรยายพิเศษหรือให้คาแนะนาในงานวิจัยของนักศึกษา
และจัดกิจกรรมวิชาการโดยเชิญวิทยากรหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสาเร็จ เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจให้นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลจากการการถาม-ตอบในชั้นเรียน การทางานที่มอบหมาย
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอและการอภิปรายในชั้นเรียน
(3) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจาภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย
(4) ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์
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2.3 ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการและ
วิธีการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถคิดหาเหตุผลและเชื่อมโยงทฤษฎี
คณิตศาสตร์ขั้นสูงกับปรากฏการณ์ในโลกธรรมชาติได้
(2) สามารถนาความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อนในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลั กฐาน
ได้และนาข้อสรุปมาใช้
(4) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จั ดกระบวนการเรี ย นการสอนที่ฝึ ก ทัก ษะการคิ ดวิเ คราะห์ และการอภิปรายต่ อหั ว ข้ อ ที่
เลือกสรร กาหนดงานที่นักศึกษาต้องค้นคว้าจากหนังสือหรืองานวิชาการต่าง ๆ นาเสนอ
ความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิดความคิดวิเคราะห์วิจารณ์ และส่งเสริมให้
นักศึกษาไปนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินผลจากการการถาม-ตอบในชั้นเรียน การทางานที่มอบหมาย
(2) ประเมินผลจากการนาเสนอและการอภิปรายในการสัมมนา
(3) ประเมินผลจากการเขียนรายงานวิชาการ
(4) ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทของผู้นาและผู้ตาม โดย
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาในการทางาน
ร่วมกับผู้อื่น
(2) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน
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กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ก าหนดงานให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว มกั น ท าเป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ฝึ ก การท างานร่ ว มกั น และการมี ค วาม
รับผิดชอบ จัดกิจกรรมในรายวิชาสัมมนาที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคลและการ
นาเสนอในชั้นเรียน
กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรม
(2) ประเมินความรับผิดชอบจากพฤติกรรมในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย
(4) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มทางานและจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ
(1) มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจาเป็น
(2) สามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื บ ค้น และเก็บ รวบรวมข้ อ มูล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
(3) สามารถประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์แ ละวิ ธีก ารทางสถิ ติ เ พื่ อ การวิ เคราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหาและนาเสนอผลได้อย่างเหมาะสม
(4) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
การพูด การเขียน และการนาเสนอกับบุคคลและกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กาหนดงานที่นักศึกษาต้องค้นคว้า อ้างอิง และการสืบค้นข้อมูลโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานที่ต้องใช้การวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การแปลความหมายของผลลัพธ์ และการเขียน
รายงานวิชาการ รวมทั้งการนาเสนอในการสัมมนาหรือที่ประชุมทางวิชาการ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมิ น ผลจากงานที่ ก าหนดให้ แ ละจากรู ป แบบการน าเสนองานด้ ว ยเทคโนโลยี
สารสนเทศและเทคนิคการสื่อสาร
(2) ประเมินผลการนาเสนอผลงานจากการวิจัยและการเขียนรายงาน
(3) ประเมินผลตามมาตรฐานความรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรจากการสอบกลางภาค
และประจาภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย
(4) ประเมินผลจากวิทยานิพนธ์
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
● ความรับผิดชอบหลัก

○ ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) สารสนเทศ
(2) (3) (4)

(1) หมวดวิชาแกน
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103625

การวิเคราะห์ประยุกต์

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103633

หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

(2) หมวดวิชาสัมมนา
103691

สัมมนา 1

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

103791

สัมมนา 2

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

○

●

●

●

●

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

(3) หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาทางพีชคณิต ทฤษฎีจานวน และปรัชญา
103612

การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต

●

●

●

●

103716

หัวข้อที่เลือกสรรทางพีชคณิต

●

●

●

●

103717

หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์และปรัชญาคณิตศาสตร์

●

●

103718

หัวข้อที่เลือกสรรทางทฤษฎีจานวน

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103719

หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

●

กลุ่มวิชาทางการวิเคราะห์
103621

การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน

●

●

●

●

●

103622

ทฤษฎีเมเชอร์

●

●

●

●

●
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) สารสนเทศ
(2) (3) (4)

103623

อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103624

ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103721

การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

103729

หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

103828

หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

103829

หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

○

○

กลุ่มวิชาทางสมการเชิงอนุพันธ์
103631

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง

●

●

●

●

103632

หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

●

●

●

●

103731

การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์

●

●

●

●

103739

หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103839

หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●
○

●

●
●
●

กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์การเงิน
103641

อนุกรมเวลาและการพยากรณ์

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

103642

สถิติเชิงอนุมาน

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

103643

การวิจัยดาเนินการ

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

103741

คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

103743

ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน

●

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

●

○

●

○

103748

หัวข้อที่เลือกสรรทางความน่าจะเป็น

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) สารสนเทศ
(2) (3) (4)

103749

หัวข้อที่เลือกสรรทางสถิติ

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

103848

หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์การเงิน

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

○

○

○

○

●

○

●

○

กลุ่มวิชาทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์
103651
103652

พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103653

วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

103654

วิธีสมาชิกจากัด

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

103655

การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

103656

ระเบียบวิธีเมชเลสด้วยการโคโลเคชั่น

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

วิธีเมชเลส หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103758
ด้วยการ หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103858
โคโลเคชั่น กลุ่มวิชาทางการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

●

○

103761

กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103762

ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103763

หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103768

หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103868

หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

กลุ่มวิชาทางการประกันภัย
103772

คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
(1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (1) สารสนเทศ
(2) (3) (4)

กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ
103787

หัวข้อที่เลือกสรรทางเรขาคณิต

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

103788

หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

103789

หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

103888

หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย

●

●

●

●

○

●

●

○

○

○

○

●

○

○

○

103889

หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์

●

●

●

●

○

●

○

○

○

○

○

●

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

●

●

●

●

●

●

●

(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
103799

วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

●

●
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●

●

●

●
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สรุปผลการเรียนรู้ในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญามหาบัณฑิต มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จกั การแบ่ง
เวลาและทางานให้เต็มกาลัง
ความสามารถ
(2) มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย
สร้างความเคารพและศรัทธาใน
ตนเองได้
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์
(5) มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง
เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและ
รักชาติ

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

(1) มีความรู้พื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมี (1) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาที่
ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและ
ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผล
ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
ตามหลักการและวิธีการทาง
(2) สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ ให้เหตุผลและสรุป
สามารถคิดหาเหตุผลและเชื่อมโยง
ประเด็นของปัญหาได้อย่างถูกต้อง
ทฤษฎีคณิตศาสตร์ขั้นสูงกับ
และชัดเจน
ปรากฏการณ์ในโลกธรรมชาติได้
(3) สามารถนาความรู้และเครื่องมือทาง (2) สามารถนาความรู้และเครื่องมือทาง
คณิตศาสตร์ไปศึกษาปัญหาใน
คณิตศาสตร์ ไปศึกษาและวิเคราะห์
ศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
ปัญหาที่ซับซ้อนในศาสตร์อื่น ๆ ที่
(4) มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ
เกี่ยวข้องได้
และมีความสามารถในการสร้าง
(3) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความ
ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพได้
เข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูล
จากหลักฐานได้และนาข้อสรุปมาใช้
(4) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่
ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทีห่ ลากหลายได้
อย่างถูกต้อง
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
(1) มีความรู้ทสารสนเทศ
างด้านภาษาอังกฤษหรือ

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทของ
ภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพือ่ ใช้ใน
ผู้นาและผู้ตาม โดยแสดงความ
การค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่าง
จาเป็น
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาใน
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การทางานร่วมกับผู้อื่น
การสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
(2) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้ง
กับสถานการณ์
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ (3) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ
คณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติเพื่อ
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
การวิเคราะห์ประมวลผลการ
และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่าง
แก้ปัญหาและนาเสนอผลได้อย่าง
เหมาะสม
เหมาะสม
(4) มีความเสียสละและมีความ
(4) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวม
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ทั้งการพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน
และการนาเสนอกับบุคคลและกลุ่ม
คนหลากหลาย รวมทั้งการเลือกใช้
รูปแบบการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสม
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนตัวอักษร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
(ภาคผนวก ก) ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนตัวอักษรไว้ดังนี้
“ข้อ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา
17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นเป็น
ดรรชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ผลการประเมินขั้น
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ดีพอใช้
2.50
C
พอใช้
2.00
F
ตก
0
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นดังข้างต้นได้ ให้ใช้
ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ST
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน
(Satisfactory, Transferred credit)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
V
ผู้ร่วมเรียน (Visitor)
W
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)”
สาหรับรายวิชาในหมวดวิชาสัมมนา หลักสูตรกาหนดการประเมินผลโดยให้ระดับคะแนน
ตัวอักษรเป็น S และ U ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) ข้อ 17.2.6
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่
ละรายวิชา ประเมินการเรียนการสอนผ่านระบบลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนด
(2) การประเมินผลการเรียนในทุกรายวิชาต้องผ่านความเห็นชอบของสาขาวิชาคณิตศาสตร์
และคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
(3) ทุกภาคการศึกษา ทางสาขาวิชาได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อทวนสอบผลการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตร
(4) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาใน
การหางานทา ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ทางาน
(2) ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม
(3) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมวิช าชีพ เช่น จานวน
รางวัลผลงานวิชาการ และการผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี ห น่ ว ยงานที่ เ รี ย กว่ า สถานพั ฒ นาคณาจารย์ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ แ ละ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่า 6 ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 17
เมษายน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็ น การดาเนิ น งานให้ ส อดคล้ อ งกับ นโยบายของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และนโยบายตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาวิ ช าชี พ คณาจารย์ แ ละองค์ ก ร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบัน/หน่วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนหรือหน่ว ย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา และผนวกงานส่งเสริมประสิทธิภาพการ
สอน และหน่วยส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสถานพัฒนาคณาจารย์ เพื่อให้
เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยสนับสนุนการ
ปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค การเรี ย นการสอน ทั้ ง รู ป แบบและวิ ธี ก ารสอนให้ ก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงของโลกและ
เทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ของอาจารย์
ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยใน
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา
ภูมิใจ และภูมิฐาน เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความเป็นสุขและยั่งยืนต่อไป
สถานพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทและหน้าที่ในการเตรียมการ
สาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพทั้งด้านการสอนและวิจัย โดยในแต่ละปีการศึกษา
มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับอาจารย์ ใหม่ อาทิ การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ การจัดเสวนา
แนวทางการพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ การเสวนาด้านความก้าวหน้าวิชาชีพอาจารย์
นอกจากนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยังจัดการสอนในระบบร่วมสอน โดยให้อาจารย์ใหม่สอนร่วมกับ
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่สามารถแนะนาได้
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
โดยทางสาขาวิชาจะสอบถามความต้องการของคณาจารย์ในสาขาวิชาถึงความต้องการในการพัฒนา
ทักษะในด้านใดบ้าง และส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมทักษะในด้านต่าง ๆ ตามแต่
คณาจารย์แต่ละท่านต้องการ โดยแบ่งเป็น 2 ด้าน ดังนี้

6 http://fda.sut.ac.th (ประวัติความเป็นมา)
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2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
ทางสาขาวิชาจะมอบหมายให้ คณาจารย์แต่ล ะท่านเข้าร่ว มกิจกรรมที่ส ถานพัฒนาคณาจารย์ ข อง
มหาวิทยาลัย ได้จัดขึ้นมา ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการให้อย่างต่อเนื่อง โดยมีการมอบหมายให้
ตรงกับความต้องการพัฒนาของคณาจารย์ และสมรรถนะของคณาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งมีตัวอย่างกิจกรรม
ต่าง ๆ ดังนี้
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน ในหัวข้อ ประสบการณ์การใช้ Application ในการเรียน
การสอน
- การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Application Report Writing for UKPSF Accreditation
- การให้ทุนการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน
- กิจกรรมสร้างทักษะทางด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 “Team-Based Learning ”
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการสอน เรื่อง เทคนิคการให้คาปรึกษา
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
- การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการรายวิชาบนระบบ SUT e-Learning เพื่อการเรียน
การสอนผ่านเครือข่าย
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
(1) การสอบถามความต้องการในการพัฒ นาทางวิช าการของคณาจารย์ แต่ล ะท่าน โดย
หัวหน้าสาขาวิชา
(2) สนับสนุนอาจารย์ในการเข้าร่วมการสัมมนาและการประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์
(3) สนับสนุนอาจารย์ในการทาวิจัย และการเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการ และ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
(4) สนับสนุนอาจารย์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการ รวมไปถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรมการชี้แจงให้ข้อมูล แนวทางปฏิบัติในการขอตาแหน่งทางวิชาการ ที่จัดขึ้น
โดยสถานพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
โดยโครงสร้างการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาซึ่งเป็นหน่วยงานใน
สานักวิชา โดยจะกล่าวว่าสาขาวิชาจะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรโดยตรง มี
หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ประจาสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใต้การกากับของ
คณบดี แ ละคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า โดยมี ส ภาวิ ช าการซึ่ ง เป็ น องค์ ก รหลั ก ทางด้ า นวิช าการของ
มหาวิทยาลัย โดยเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะให้แนวทางและคาแนะนาแก่คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ
ดาเนินการเกี่ยวกับหลั กสูตร โดยหัวหน้าสาขาวิชาจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับคณาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งการพิจารณาหาแนวทางเพื่อพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอน และการ
ติดตามรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
ประเทศไทยยังมีจานวนนักวิจัย หรือบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ รวมไปถึงนักวิทยาศาสตร์ อยู่ใน
สัดส่วนที่ต่าเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศ ประกอบกับมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี
อย่างสม่าเสมอ ซึ่งมีความต้องการในกาลังคนที่สาเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์โดยเฉพาะ
สาหรับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรในแต่ละรุ่น สาขาวิชาฯ จะประเมินความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต และการสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมไปถึงการสอบถามบัณฑิตถึงความ
พอเพียง และคุณภาพของความรู้ที่ได้รับไปจากการศึกษาในหลักสูตรสาหรับการนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. นักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้น
บัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก) โดยรับนักศึกษาไทย และต่างชาติที่มีความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
สาขาวิชาคณิตศาสตร์เป็นผู้กาหนดคุณวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นอาจารย์
ใหม่ โดยต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อ ง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับ บั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย
ผู้สมัครเป็นอาจารย์ใหม่ ต้องผ่านขั้นตอนการคัดเลื อกและการสั มภาษณ์ โดยคณะกรรมการของ
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเป้ า หมายของหลั ก สู ต ร ตลอดจนวิ สั ย ทั ศน์ ข อง
มหาวิทยาลัย
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4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
หัวหน้าสาขาวิชา คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน ประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา พิจารณาการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา รวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหาแนวทางที่จะทา
ให้การจัดการเรียนการสอน สามารถผลิตบัณฑิต ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษหรือผู้เชี่ยวชาญที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะเชิญมาสอนหรือบรรยายพิเศษ ต้อง
มีคุณสมบัติสอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
วิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2536 และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ และผู้สอน
ของมหาวิทยาลัย ตามมติสภาวิชาการครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542
4.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ตามโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี บุคลากรและเจ้าหน้าที่
สนับสนุนการเรียนการสอนจะสังกัดอยู่ในศูนย์สนับสนุนการเรียนการสอนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
ภายใต้ระบบการบริหารบุคลากรของศูนย์ ตามตาแหน่งและหน้าที่ของแต่ละคน ดังนี้
4.4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
สาหรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์
(1) มีการกาหนดคุณสมบัติของบุคลากรให้ตรงตามตาแหน่งงาน ภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ
(2) มีกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้สมัครต้อง
ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย เพื่อให้
เข้าใจรายละเอียดของตาแหน่งงาน ตลอดจนวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัย
สาหรับผู้ช่วยสอนและวิจัยประจาสาขาวิชา
นอกจากบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจาศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยยังมี
ระบบการจ้ างงานผู้ ช่วยสอนและวิจัย ซึ่งรับสมัครจากบุคคลทั่ว ไป ตามคุณสมบัติที่
สาขาวิชากาหนด โดยขั้นตอนการรับสมัครและการคัดเลือกเป็นไปตามประกาศและ
ระเบี ย บของมหาวิ ท ยาลั ย และผู้ ช่ ว ยสอนและวิ จั ยซึ่ ง รั บสมั ค รจากนัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีผลการศึกษาในระหว่างการศึกษาไม่ต่ากว่า 3.25
ทั้งนี้ ผู้ช่วยสอนและวิจัยจะทาหน้าที่เป็นผู้ช่วยของคณาจารย์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการวิจัย
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4.4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีนโยบายและได้กาหนดแนวทางในการส่งเสริมบุคลากร
สนับสนุนการเรียนการสอนสังกัดในแต่ละศูนย์ ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และทักษะตามตาแหน่ง
งาน โดยมีการจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรจากทั้งภาครัฐและเอกชนมาให้การฝึกอบรม และการ
สนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานหรือไปเข้าร่วมประชุมนอกสถานที่
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร
มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตรกลุ่มต่าง ๆ โดยมีการนาความต้องการในคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค์จากกลุ่มต่าง ๆ
มาวิ เ คราะห์ แ ละก าหนดผลการเรี ย นรู้ ที่ ค าดหวั ง ที่ ต อบสนองความต้ อ งการดั ง กล่ า ว รวมไปถึ ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย และสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีกระบวนการที่
ชัดเจน หลังจากนั้นจึงนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมาเป็นแนวหลักในการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัยเมื่อครบรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี
5.2 การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
มีการวางระบบผู้สอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของอาจารย์ อีกทั้ง
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และมีศักยภาพในการ
พัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา
5.3 การประเมินผู้เรียน
มีการประเมินผู้เรียน โดยใช้วิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องในการตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละด้าน
5.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีระบบการตรวจสอบการกระทาความผิดของนักศึกษาและ
การอุทธรณ์ของนักศึกษา ซึ่งดาเนินการโดยของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ได้แก่
(1) คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษากระทาความผิดระเบียบการสอบ
(2) คณะกรรมการวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อพิจารณาโทษการ
กระทาความผิดวินัยและหรือกระทาความผิดทั่ว ๆ ไปของนักศึกษา
(3) คณะกรรมการอุทธรณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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5.5 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชามีการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปสาหรับนักศึกษาทุกคน ซึ่งมี หน้าที่ให้คาปรึกษา
การวางแผนการศึกษา การเลือกวิชาเรียน และให้คาแนะนาด้านอื่น ๆ คณาจารย์ของสาขาวิช ามี
หน้าที่ให้คาปรึกษาทางวิชาการที่จะช่วยให้นักศึกษาศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
และเพียงพอต่อคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร อาทิ
6.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการสอนปฏิบัติการ ใช้สถานที่และโสตทัศนอูปกรณ์
ณ อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6.2 หน่วยงานอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย
6.2.1 ศูนย์บริการการศึกษา
ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาอ านวยความสะดวกเกี่ ย วกั บ ระบบการลงทะเบี ย นของ
นักศึกษา การจัดตารางสอน การใช้ห้องเรียนและสื่อ โสตทัศนอูปกรณ์ ในห้องเรียน การจัด
ตารางสอนและการจั ด ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ซึ่ ง ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา
คณาจารย์ประจาหลักสูตรแจ้งความประสงค์การใช้ห้องเรียน และสื่อประกอบต่าง ๆ ให้แก่
ศูนย์บริการการศึกษา แจ้งวิธีการจัดสอบ เช่น ลักษณะของข้อสอบ ตารางสอบ เวลาที่ใช้ใน
การสอบ เพื่อให้ศูนย์บริการการศึกษาจัดให้
6.2.2 ห้องสมุด
ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี มี ท รั พ ยากร
สารสนเทศและมี บ ริ ก ารสื บค้ น สารสนเทศจากทรัพ ยากรสารสนเทศที่ ศู น ย์บ รรณสารฯ
ให้บริการ และสารสนเทศที่ห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ศูนย์
บรรณสารฯ ยั ง จั ด ให้ มี บ ริ ก ารยื ม และขอส าเนาเอกสารระหว่ า งห้ อ งสมุ ด จากห้ อ งสมุ ด
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและ
ต่างประเทศ โดยศูนย์บรรณสารฯ มีทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560
ดังภาคผนวก ช
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6.2.3 ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์คอมพิวเตอร์จะให้บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ต
ภายในมหาวิทยาลัย โดยอานวยความสะดวกเกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ระบบ
e-Learning โดยคณาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รสามารถแจ้ ง ความต้ อ งการในการใช้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และความต้องการในการใช้ซอฟต์แวร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เพื่อ
การเรียนการสอนและการวิจัยให้ศูนย์คอมพิวเตอร์จัดหาตามความเหมาะสมได้
นอกจากนี้สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้เพียงพอสาหรับการเรียนการสอนในทุกปีงบประมาณ ดังนี้
- หนังสือ ตารา ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การบอกรับเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ
- จัดทา E-learning ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม
- วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
- โสตทัศนอูปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน
การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ดาเนินการโดยศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการการจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย จะติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตารา
วารสารวิชาการ โสตทัศนอูปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็น
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผล
การดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมด โดยอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกัน 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการ
ดาเนินงานตามข้อ (1) - (5) และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานดังที่ระบุไว้ในตาราง
ปีการศึกษาปีที่

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแต่ละภาคการศึกษา
โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา สามารถประเมินการสอนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ได้
(2) มหาวิทยาลัยมีการจัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
(3) มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒนาอาจารย์ ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา มีการจัดกิจกรรมสัมมนา
เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ก ารสอน การปรั บ ปรุ ง เทคนิ ค การเรี ยนการสอน เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ตลอดจนการให้คาปรึกษาด้านการสอน นอกจากนี้ยัง
สนั บ สนุ น การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิ ตผลงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้ แ ละ
นวัตกรรมของคณาจารย์ อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้ต่อนักศึกษา
ได้อย่างลึกซึ้งและนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ในการประชุมของสาขาวิชาทุกปลายภาคการศึกษา
(3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ดาเนินการประเมินหลักสูตรจากการสารวจเก็บข้อมูลจากผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งการสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ดังที่กาหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ เพื่อประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในหมวด
ที่ 7 ข้อ 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รจะด าเนิ น การในทุ ก ๆ 5 ปี เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วามทั นสมั ย ทั น กั บ ความ
เปลี่ยนแปลง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
ภาคผนวก ข คาอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค ประวัติ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ภาคผนวก ง ตารางสรุปผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
ภาคผนวก จ ตารางแสดงการเทียบเคียง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร กับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ภาคผนวก ฉ สาระในการเปลี่ยนแปลงของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
ภาคผนวก ช ทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ภาคผนวก ซ คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

ภาคผนวก ก
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ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2560
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มคอ.2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
-------------------------------โดยที่เป็ น การสมควรปรับ ปรุงข้อ บังคั บมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ว่าด้ วยการศึกษาขั้ น
บัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาการ ฉะนั้นอาศัยอานาจตามความในมาตรา 16 (2) และ (3) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. 2533 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
โดยคาแนะนาของสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
พ.ศ.2560"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 2)
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
(4) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
(ฉบับที่ 4)
บรรดากฎ ระเบี ย บ ข้อ ก าหนด ข้อ บั งคั บ ประกาศ มติ หรือ คาสั่ งอื่น ใดซึ่ งขัด หรือ แย้งกั บ
ข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย"
หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ"
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สานักวิชา"
หมายถึง สานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ก-1
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"สาขาวิชา"
"คณบดี"
"หัวหน้าสาขาวิชา"
"รายวิชา"

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สาขาวิชาในสานักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
คณบดีสานักวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชาต้นสังกัดของนักศึกษา
วิ ช าที่ เปิ ดสอนตามหลั ก สู ตรต่ าง ๆ ในมหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีโดยไม่นับรวมวิทยานิพนธ์
"อาจารย์ประจา"
หมายถึง บุ คคลที่ ด ารงต าแหน่ งอาจารย์ ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย
ที่ มี ห น้ าที่ รับ ผิ ด ชอบตามพั น ธกิ จ ของการอุ ด มศึ ก ษา
และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เต็ ม เวลาส าหรั บ อาจารย์ ป ระจ า
ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่ตั้งแต่ข้อบังคับนี้เริ่มบังคับใช้
ต้ อ งมี ค ะแนนทดสอบความสามารถภาษาอั ง กฤษ
ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
"อาจารย์ประจาหลักสูตร" หมายถึง อาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์ กับสาขาวิช า
ของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัย
ในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน และต้องเป็น
หลั กสู ตรที่ อาจารย์ ผู้ นั้น มี คุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพั น ธ์กั บ
สาขาวิชาของหลักสูตร
"อาจารย์พิเศษ"
หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจา
"นักศึกษาขั้นปริญญาเอก (Ph.D. Student)"
หมายถึง นั กศึ กษาที่ ก าลั งศึ กษาในระดั บ ปริญ ญาเอกที่ ยั งสอบ
วัดคุณสมบัติไม่ผ่าน
"นักศึกษาปริญญาเอก (Ph.D. Candidate)"
หมายถึง นั ก ศึ ก ษาที่ ก าลั งศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอกที่ ส อบ
วัดคุณสมบัติผ่านแล้ว
"หลักสูตรควบ 2 ปริญญา (Double degree Program)"
หมายถึง การจั ด หลั ก สู ต รหรือ จั ด การศึ ก ษาสองหลั ก สู ต รที่ ให้
ผู้เรียนศึกษาไปพร้อมกันโดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับ
ปริญญาทั้งสองหลักสูตร
"หลักสูตรปริญญาร่วม (Joint degree Program)"
หมายถึง การจัดหลักสูตรหรือจัดการศึกษาจากความร่วมมือ กัน
ระหว่างสถาบัน โดยผู้สาเร็จการศึกษาจะได้รับ ปริญญา
จากทั้งสองสถาบัน
ก-2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

มคอ.2

ข้อ 5 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศ หรือคาสั่ง เพื่อประโยชน์
ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
6.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับรอง หรือเป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรี ห รือเทียบเท่า
ของสถาบัน อุด มศึก ษาที ่ม หาวิ ท ยาลั ย รั บ รอง และต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
6.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสาเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า จากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3 หลักสูตรปริญญาโท
6.3.1 เป็ นผู้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบัน อุดมศึกษา
ที่มหาวิทยาลัยรับรองหรือมีหลักฐานรับรองว่าจะสาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง และต้องมีคุณสมบัติ
อื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.3.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ
6.3.3 หากไม่เป็ น ไปตามข้อ 6.3.2 ต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในวิช าเอกของ
หลั ก สู ต รปริญ ญาโทที่ จ ะเข้ าศึ กษาไม่ ต่ ากว่า 2.75 หรือ เที ยบเท่ า หรือ มี
ประสบการณ์การทางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา
โดยมี ห นั งสื อ รับ รองจากหน่ ว ยงานหรือ จากผู้ บั งคั บ บั ญ ชาว่ามี ศั ก ยภาพ
ที่จะศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้
6.4 หลักสูตรปริญญาเอก
6.4.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีหลักฐานรับรองว่า
จะส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาโทหรือ เที ยบเท่ า จากสถาบั น อุ ด มศึ กษา
ที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ
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6.4.2

6.5

6.6
6.7

เป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี เ กี ย รติ นิ ย มหรื อ เที ย บเท่ า จาก
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ มีหลักฐาน
รั บ รอ งว่ า จ ะส าเร็ จ การศึ กษ าขั้ น ป ริ ญ ญ าต รี ห รื อ เที ยบ เท่ าจ า ก
สถาบัน อุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรองในสาขาวิชาเดียวกันกับสาขาวิชา
ของหลักสูตรปริญญาเอกที่จะเข้าศึกษา โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
นับถึงภาคการศึกษาก่อนสุดท้ายไม่ต่ากว่าเกณฑ์เกียรตินิยมของสถาบันที่
กาลังศึกษา
6.4.3 ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาเอกที่เน้นเฉพาะการทาวิจัยต้อง
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทที่มีการทาวิทยานิพนธ์ และ
(2) มี ป ระสบการณ์ วิ จั ย ในสายงานโดยมี ผ ลงานวิ จั ย ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่
ในวารสารวิช าการที่ส าขาวิช ายอมรับ หรือ มีประสบการณ์ ในการ
ทางานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี
ผู้ ส มั ค รเข้ า ศึ ก ษาทุ ก หลั ก สู ต รข้ า งต้ น ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ พ้ น สถานภาพนั ก ศึ ก ษา
ขั้น บัณฑิตศึกษาเนื่องจากผลการสอบ หรือผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ หรือกระทาผิด
วินัยนักศึกษา หรือยังไม่สาเร็จการศึกษาเมื่อครบกาหนดเวลาสูงสุดแล้วในหลักสูตร
และระดับการศึกษาที่จะเข้าศึกษา
มีคุณสมบัติอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สภาวิชาการโดยคาแนะนาของคณะกรรมการประจาสานักวิชาอาจพิจารณายกเว้น
คุณสมบัติตามที่กาหนดข้างต้นได้เป็นกรณีไป

ข้อ 7 การรับเข้าศึกษา
7.1 การพิ จ ารณารั บ เข้ าศึ ก ษากระท าโดยคณะกรรมการคั ด เลื อ กซึ่ งแต่ งตั้ งโดยคณบดี
ตามคาแนะนาของสาขาวิชาที่รับผิดชอบหลักสูตร
7.2 วิธีก ารคัด เลือกเข้าศึก ษาอาจใช้วิธีส อบคัดเลือ ก วิธีทดสอบความรู้ หรือโดยวิธีอื่น
ที่คณบดีเห็นชอบตามคาแนะนาของสาขาวิชา
7.3 คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าเป็ น ผู้ อ นุ มั ติ ก ารรับ เข้ า ศึ ก ษาตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการคัดเลือก
7.4 การรับเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทแบบ ก 1 และปริญญาเอกแบบ 1 ที่เน้นเฉพาะ
การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับอนุมัติจากสภาวิชาการ
7.5 ในกรณีที่ผลการพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่าผู้สมัครเข้าศึกษาขั้นปริญญาเอก
มีความพร้อมทางวิชาการยังไม่เพียงพอสาหรับการศึกษาขั้นปริญญาเอก สาขาวิชาโดย
ความเห็น ชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิช าอาจพิจารณารับ ผู้นั้น เข้าศึกษา
ขั้นปริญญาโทในหลักสูตรที่ผู้นั้นสมัครเข้าศึกษาก็ได้
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ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
8.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
8.2 ประกาศนี ยบั ตรบั ณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8.3 ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
8.4 ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีเกียรตินิยมหรือเทียบเท่า หรือ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
ข้อ 9 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
9.1 ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาอย่างสมบูรณ์ เมื่อ มหาวิทยาลั ย
ได้ขึ้นทะเบียนผู้นั้นเป็นนักศึกษาแล้ว
9.2 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาให้เป็นไปตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
สถานภาพนักศึกษา
ข้อ 10 สถานภาพนักศึกษา
10.1 นักศึกษาจะมีสถานภาพใดสถานภาพหนึ่ง ดังต่อไปนี้
10.1.1 นักศึกษาสามัญ หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
10.1.2 นักศึกษาทดลองศึกษา หมายถึง ผู้ที่มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาโดยมีเงื่อนไข
ให้ทดลองศึกษาในภาคการศึกษาแรกเข้า
10.2 นักศึกษาทดลองศึกษาจะได้รับการพิจารณาให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นนักศึกษาสามัญ
เมื่อผ่านเงื่อนไขให้ทดลองศึกษาตามที่กาหนดดังนี้
10.2.1 สอบได้รายวิชาขั้นปริญ ญาตรีทุกรายวิชาที่กาหนดให้ เรียนตามเงื่อนไขให้
ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 2.50 ซึ่งรายวิชาเหล่านี้ จะไม่
นาไปคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมและไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสอบได้
10.2.2 สอบได้รายวิชาขั้นบัณฑิตศึกษาทุกรายวิชาที่กาหนดให้เรียนตามเงื่อนไขให้
ทดลองศึกษาโดยมีแต้มระดับคะแนนไม่ต่ากว่า 3.00
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หมวด 3
ระบบการศึกษา
ข้อ 11 ระบบการศึกษา
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาค
การศึกษา แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกาหนดจานวนหน่วยกิต
1 หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
11.2.1 การบรรยาย หรือการสอนโดยวิธีอื่นที่เทียบเท่า ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา
11.2.2 การปฏิ บั ติการ การทดลอง การฝึ ก หรือการสอนโดยวิธีอื่น ที่เที ยบเท่ า
ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษา
11.2.3 การค้นคว้าอิสระ หรืองานวิทยานิพนธ์ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
11.2.4 การปฏิบัติการภาคสนาม ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
11.3 หน่ วยกิตเรี ยน หมายถึง จานวนหน่ว ยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษา
11.4 หน่ ว ยกิ ต รายภาค หมายถึ ง จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมกั น ทั้ ง หมดของทุ ก รายวิ ช าที่
นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F ในภาคการศึกษานั้น
11.5 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมกันทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษา
ได้รับระดับคะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C และ F ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ซ้าในรายวิชาใด ให้ นับจานวนหน่วยกิตสะสมจากจานวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นในครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
11.6 หน่ วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิช าที่นักศึกษาได้รับระดับ
คะแนนตั ว อั ก ษร A B+ B C+ C หรื อ S และจ านวนหน่ ว ยกิ ต วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี ผ ล
การสอบ "ผ่าน" หรือ "ดีมาก"
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มคอ.2

หมวด 4
ประเภทและโครงสร้างของหลักสูตร
ข้อ 12 ประเภทของหลักสูตร
12.1 หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ต เป็ น หลั ก สู ต รการศึก ษาที่ ส่ งเสริมความก้ าวหน้ า
ทางวิ ช าการ ความเชี่ ย วชาญหรือ ประสิ ท ธิภ าพในทางวิ ช าชี พ ในสาขาวิช าเฉพาะ
ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ากว่าขั้นปริญญาโท
12.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการ ความเชี่ ย วชาญหรือ ประสิ ท ธิภ าพในทางวิ ช าชี พ ในสาขาวิช าเฉพาะ
ในระดับสูงกว่าขั้นปริญญาโทแต่ต่ากว่าขั้นปริญญาเอก
12.3 หลั กสู ต รปริ ญ ญาโท เป็ น หลั ก สู ตรการศึ ก ษาที่ ส่ งเสริม ความก้ าวหน้ าทางวิช าการ
วิชาชีพและการวิจัย ในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาตรีแต่ต่ากว่าขั้นปริญญาเอก โดยมุ่ง
ผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ในเนื้อหาวิชาพร้อมทั้งความสามารถในการ
วิจัยหรือค้นคว้าอิสระ
12.4 หลักสูตรปริญญาเอก เป็นหลักสูตรการศึกษาที่ส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การวิจัยในระดับที่สูงกว่าขั้นปริญญาโท โดยมุ่งผลิตนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวิจัยอย่างอิสระเพื่อบุกเบิก
แสวงหาความรู้ใหม่และเพื่อสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ข้อ 13 โครงสร้างของหลักสูตร
13.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
13.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
13.3 หลักสูตรปริญญาโท
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต มีแผนการศึกษาให้เลือก
2 แผน ดังต่อไปนี้
(1) แผน ก : เน้นการวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมี 2 แบบ คือ
แบบ ก 1 : การวิจัยเพื่ อทาวิทยานิพ นธ์ จานวนไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
โดยไม่ต้องมีการศึกษารายวิชา ทั้งนี้สาขาวิชาจะกาหนดให้เรียน
รายวิชา หรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับหน่วยกิตด้วย
ก็ได้ โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
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แบบ ก 2 : การวิ จั ย เพื่ อ ท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ซึ่ งมี ค่ า เที ย บได้ ไม่ น้ อ ยกว่ า 15
หน่วยกิต และการศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต โดยมี
จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
(2) แผน ข : เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่มีการทาวิทยานิพนธ์ มีเป้าหมายเพื่อผลิต
นั กวิชาการและนั กวิชาชีพ ชั้นสู งที่ มีความรู้กว้างขวางและสามารถ
น าไปประยุ ก ต์ ในการปฏิ บั ติ ง านได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เนื้ อ หาของหลั ก สู ต ร
ประกอบด้ วยการศึ กษารายวิ ชาไม่ น้ อยกว่ า 38 หน่ วยกิ ตและการ
ค้นคว้าอิสระหรือการทาโครงการปัญหาพิเศษที่เทียบค่าได้ไม่น้อยกว่า
4 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 7 หน่วยกิต โดยมีจานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด
ไม่น้ อยกว่า 45 หน่ วยกิต แผนนี้ ใช้กับแต่ เฉพาะสาขาวิชาที่ มีความ
ขาดแคลนบุคลากรเท่านั้น การเปิดรับนักศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ
13.4 หลักสูตรปริญญาเอก
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิตสาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจาก
ขั้น ปริ ญ ญาโทและไม่ น้ อยกว่ า 90 หน่ วยกิ ตส าหรับผู้ ที่ ศึ กษาต่อจากขั้นปริญ ญาตรี
มีแบบการศึกษาให้เลือก 2 แบบ ดังต่อไปนี้
(1) แบบ 1 : การวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์โดยไม่ต้องศึกษารายวิชา แต่สาขาวิช า
อาจกาหนดให้เรียนรายวิชาหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่นโดยไม่นับ
หน่วยกิตด้วยก็ได้โดยต้องได้ผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
แบบ 1.1 ผู้ เข้าศึ กษาที่ จบการศึ กษาขั้น ปริญ ญาโทต้อ งท าวิท ยานิ พ นธ์
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
(2) แบบ 2 : เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาโทต้องทาวิทยานิพนธ์ที่มี
ค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 15 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่จบการศึกษาขั้นปริญญาตรีต้องทาวิทยานิพนธ์ที่มี
ค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อย
กว่า 30 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ 2.2 ต้องมีคุณภาพและมาตรฐานขั้นต่าเท่ากัน

ก-8

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

มคอ.2

หมวด 5
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 14 การลงทะเบียนเรียน
14.1 นั กศึ กษาใหม่ ในภาคการศึ ก ษาแรกที่ เข้ าศึ กษา ต้ องลงทะเบี ยนเรี ยนภายในเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อ
ออกจากทะเบียน
14.2 นักศึกษาปัจจุบัน ต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะ
ไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
14.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่ มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องได้รับ
อนุ มัติ ให้ ล าพั ก การศึ กษาตามข้อ 34 และต้ องช าระค่าธรรมเนี ยมรัก ษาสถานภาพ
นักศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
14.4 นั กศึกษาปั จจุ บั น ที่ ล งทะเบียนครบถ้ว นตามที่ห ลั กสู ตรกาหนดแล้ว แต่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาต้องขอรักษาสถานภาพนักศึกษา พร้อมชาระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ
นั ก ศึ ก ษา และค่ าธรรมเนี ย มอื่ น ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด มิ ฉ ะนั้ น จะพ้ น สถานภาพ
นักศึกษา
14.5 จานวนหน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาให้เป็นดังต่อไปนี้
14.5.1 หน่ ว ยกิ ต เรี ย นตามเงื่ อ นไขให้ ท ดลองศึ ก ษาตามข้ อ 10.2.1 และ 10.2.2
ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
14.5.2 หน่วยกิตในการร่วมเรียน ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
14.6 การลงทะเบียนเรียนซ้า
14.6.1 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน F U หรือ W ในรายวิชาบังคับต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้าอีก จนกว่าจะได้รับระดับคะแนน A B+ B C+ C หรือ S
14.6.2 นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนน F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อให้ได้ระดับคะแนน A B+ B C+ C หรือ S หรือ
เลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได้ ทั้งนี้โดยความเห็นชอบของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและโดยอนุมัติของหัวหน้าสาขาวิชา การลงทะเบียนดังกล่าว
นี้ ให้ ใช้ร ะดับคะแนนตัวอักษรที่ ได้รับครั้งสุ ดท้ายส าหรับการคานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
14.7 การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
14.7.1 นัก ศึก ษาที ่ยัง ไม่ได้รับ อนุม ัต ิโ ครงร่า งวิท ยานิพ นธ์ สามารถลงทะเบีย น
วิทยานิพนธ์ได้ไม่เกิน 3 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
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14.8
14.9

14.10
14.11

14.12

14.13
14.14

14.15

14.7.2 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้ว ต้องลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
ไม่เกิน 15 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา
14.7.3 ในกรณี ที่ ห น่ ว ยกิ ต วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ เหลื อ มากกว่ า ที่ ก าหนดในข้ อ 14.7.2
ให้ลงทะเบียนเรียนเกินกว่าจานวนที่กาหนดได้
การลงทะเบี ย นเรี ย นให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของหลั ก สู ต รและประกาศของ
มหาวิทยาลัยและต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานอกเหนือจากที่กาหนดในหลักสูตรและที่ไม่เป็น
เงื่ อ นไขให้ ท ดลองศึ ก ษาต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษา พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ
ความเห็น ชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้สอน และได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ทั้งนี้การประเมินผลการศึกษาจะเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S
หรือ U เท่านั้น และให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
สาขาวิ ช าอาจพิ จ ารณารั บ บุ ค คลใดเป็ น ผู้ ร่ ว มเรี ย นในบางรายวิ ช าก็ ได้ โดยต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
นั ก ศึ ก ษาขั้ น บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสถาบั น การศึ ก ษาอื่ น อาจได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
สภาวิ ช าการให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ น าหน่ ว ยกิ ต
และผลการศึกษาไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา
ต้นสังกัด
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาและ
สภาวิชาการให้ ลงทะเบียนเรียนในรายวิช าของมหาวิทยาลั ยอื่นที่อาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์เห็ น ว่าเอื้อ ต่อ การท าวิท ยานิ พ นธ์ เพื ่อ เทีย บโอนจานวนหน่ วยกิ ต และ
ผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
จ านวนหน่ ว ยกิ ต รวมของรายวิ ช าตามข้ อ 14.12 ต้ อ งไม่ เกิ น 1 ใน 3 ของจ านวน
หน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่ โดยไม่นับรวมหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
ในกรณี ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบหลักสู ตรควบ 2 ปริญญา
(Double degree Program) ห ลั ก สู ต รป ริ ญ ญ าร่ ว ม (Joint degree Program)
สามารถนับหน่วยกิตการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมมาเป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาได้
กาหนดวัน วิธีการลงทะเบียน และรายวิช าที่เปิ ดให้ ลงทะเบียนเรียน ให้ เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย

ข้อ 15 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
15.1 การขอเพิ่มรายวิชา ให้กระทาได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา
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15.2 การขอลดรายวิชา ให้กระทาได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะไม่มี
การบันทึกรายวิชาที่ลดในใบแสดงผลการศึกษา
15.3 การขอถอนรายวิชา ให้กระทาได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน
10 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้ จะมีการบันทึกรายวิชาที่ถอนในใบแสดงผล
การศึกษา
15.4 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ขอถอนรายวิช าต้องได้รับ อนุมั ติจากหั ว หน้าสาขาวิช าโดยคาแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น
หมวด 6
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 16 ระยะเวลาการศึกษา
16.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา
16.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา
16.3 หลักสูตรปริญญาโท ไม่เกิน 15 ภาคการศึกษา
16.4 หลักสูตรปริญญาเอก ไม่เกิน 18 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาโท
และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาสาหรับผู้ที่ศึกษาต่อจากขั้นปริญญาตรี
16.5 การเริ่มนั บเวลาการศึกษาให้ นับจากภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ผู้ที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาเมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าวนี้จะพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติกรณี
นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา หรือได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษา ให้เริ่ม
นั บ ระยะเวลาการศึ ก ษาตั้ งแต่ ภ าคการศึ ก ษาที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ หากอนุ มั ติ ห ลั งจาก 2
สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาหรือในช่วงปิดภาคการศึกษา ให้นับภาคการศึกษาถัดไป
เป็ นภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ แต่ทั้งนี้ระยะเวลาที่ศึกษารวมทั้งสิ้นต้องไม่เกินกว่า
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 7
ระบบการวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ 17 ระบบดรรชนีผลการศึกษา
17.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับ
ขั้นเป็นดรรชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ระดับคะแนนตัวอักษร
A
B+

ผลการประเมินขั้น
ดีเยี่ยม

แต้มระดับคะแนน
4.00

ระดับคะแนนตัวอักษร
I
M
P
S
ST

ความหมาย
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน
(Satisfactory, Transferred credit)
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
ผู้ร่วมเรียน (Visitor)
ได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชา (Withdrawal)
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)

ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ดีพอใช้
2.50
C
พอใช้
2.00
F
ตก
0
ในกรณีที ่ไม่ส ามารถประเมิน ผลเป็น ระดับ คะแนนตัว อัก ษรตามล าดับ ขั้น ดังข้างต้น ได้ ให้ใช้ระดับ
คะแนนตัวอักษรต่อไปนี้

U
V
W
X
17.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
17.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นลาดับขั้น
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนสิ้นสุด 1 สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาถัดไป
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X
17.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 17.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้ด้วย
(1) นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน
F ตามข้อ 35.1
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้
รับแจ้งจากสานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
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17.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาป่วย อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยได้ปฏิบัติถูกต้อง
ตามข้อ 33
(2) นั ก ศึ ก ษาขาดสอบโดยเหตุ อั น พ้ น วิ สั ย และได้ รับ อนุ มั ติ จ ากหั ว หน้ า
สาขาวิชา
(3) นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบของการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และ
อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชา เห็นว่าสมควร
ให้ชะลอการวัดผลการศึกษา
17.2.4 ระดับคะแนน M ให้ใช้กับกรณีที่นักศึกษาขาดสอบ แต่ยังไม่สามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
17.2.5 ระดับคะแนน P ให้ใช้กับรายวิชาที่มีการสอน การวิจัย การทาวิทยานิพนธ์
หรื อ การท าโครงงานที่ ต่ อ เนื่ อ งล้ าเข้ า ไปในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป โดยมี
ความก้าวหน้าเป็นที่พอใจ เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนรายวิชานั้น
17.2.6 ระดับคะแนน S, U ให้ใช้กับกรณีที่ผลการประเมินเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจ
ตามลาดับในรายวิชาต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่า ให้ประเมินผลเป็น S, U
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 14.9
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X
17.2.7 ระดั บ คะแนน ST ให้ ใช้ กั บ รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ เที ย บโอน
รายวิชา
17.2.8 ระดับคะแนน V ให้ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียน
เป็นผู้ร่วมเรียนโดยได้เข้าชั้นเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของเวลาเรียนทั้งหมด และอาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ
17.2.9 ระดั บ คะแนน W จะกระท าได้ ห ลั งจาก 5 สั ปดาห์ แรกของภาคการศึ กษา
ในกรณีต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 15.4
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้ โดยได้ปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 33
และหั วหน้าสาขาวิชามีความเห็นร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนว่าสมควร
ให้ถอนรายวิชานั้น
(3) นั กศึกษาได้รับอนุ ญ าตให้ ล าพั กการศึกษา ด้ วยเหตุผ ลตามข้อ 34.1
หรือ 34.2

ก-13

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

(4) นั กศึกษาถูกสั่ งให้ พั กการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผ ลอื่น
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 35.1
(5) หัวหน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนระดับคะแนนจาก I ที่ได้รับอนุมัติ
ตามข้อ17.2.3 (1) และ (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยัง
ไม่สิ้นสุด
(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียนตามข้อ
14.10 และได้เข้าเรียนเป็นเวลารวมทั้งสิ้นน้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลา
เรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
17.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ
รายงานผลการประเมิ น การศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาในรายวิ ช านั้ น ๆ
ตามกาหนดเวลา
หมวด 8
การควบคุมการศึกษา
ข้อ 18 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษ
18.1 อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโท ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
18.1.1 วุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิช านั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และมีประสบการณ์ด้านการสอน
18.1.2 วุ ฒิ ปริ ญ ญาโทหรื อเที ยบเท่ าในสาขาวิ ชานั้ น หรื อสาขาวิ ชาที่ สั มพั นธ์ กั น
มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ ไม่เป็ น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
18.2 อาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอก ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
18.2.1 วุ ฒิ ปริ ญญาเอกหรื อเที ยบเท่ าในสาขาวิ ชานั้ น หรื อสาขาวิ ชาที่ สั มพั นธ์ กั น
มีประสบการณ์ด้านการสอน และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติมจากงานวิจัยที่ ไม่เป็น
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
18.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยเพิ่มเติม
จากงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
18.3 อาจารย์ผสู้ อนในระดับที่สูงกว่าสามารถสอนในระดับที่ต่ากว่าได้
18.4 ให้สาขาวิชาเป็นผู้ตรวจสอบและกากับคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
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ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ากว่าผลงานวิชาการที่กาหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อ 19 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
19.1 ต้องเป็น อาจารย์ป ระจาและอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่นักศึกษา
สังกัด
19.2 มีหน้าที่ให้คาแนะนาและดูแลการจัดทาแผนการศึกษาของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรและระเบียบข้อบังคับ
19.3 มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาในเรื่องอื่นตามความจาเป็นและความเหมาะสม
19.4 ให้หัวหน้าสาขาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปต่อคณบดีเพื่อแต่งตั้งโดยเร็ว
ข้อ 20 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
20.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักขั้นปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
20.1.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
20.1.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
20.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลักขั้นปริญญาเอก ต้องเป็น อาจารย์ประจาหลักสูตร
และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
20.2.1 วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากงานวิจัยที่
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
20.2.2 วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
20.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
20.3.1 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขั้นปริญญาโท ที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่
กาหนด ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็ นชอบจากสภามหาวิทยาลั ย และแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
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20.3.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมขั้นปริญญาเอกที่เป็นอาจารย์ประจา ต้องมี
คุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
กรณี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ไม่ มี คุ ณ วุ ฒิ แ ละผลงานทางวิ ช าการตามที่
กาหนด ผู้ท รงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจะต้องเป็นผู้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
โดยผ่าน ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ
ทั้ งนี้ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ห ลั ก อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ร่ว ม ต้ อ งมี ผลงาน
ทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ าผลงานวิ ชาการที่ ก าหนดตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
20.4 หน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
20.4.1 ให้คาแนะนาปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการศึกษาและวิจัย รวมทั้งปัญหา
ที่เกิดขึ้นในขณะที่นักศึกษาดาเนินการศึกษาและวิจัย
20.4.2 ให้ ค าแนะน าปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ ทั้ ง ใน
เชิงวิชาการและเชิงภาษา
20.4.3 ประเมิน ความคืบหน้าของการทาวิท ยานิพ นธ์ของนักศึกษาในแต่ล ะภาค
การศึกษา และรายงานผลการประเมินต่อหัวหน้าสาขาวิชา
20.4.4 พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อหัวหน้า
สาขาวิชา
20.4.5 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ข้อ 21 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
21.1 อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้
21.2 ให้คณบดีพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา โดยคาแนะนาของ
หัวหน้าสาขาวิชาก่อนที่นักศึกษาจะเริ่มลงทะเบียนวิทยานิพนธ์
21.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ จะมีเพียงคนเดียวหรือจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมได้อีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายใน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ก็ได้ ในกรณี หลั งถื อเป็ นคณะกรรมการที่ ป รึก ษาวิท ยานิ พ นธ์โดยอาจารย์ที่ ป รึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นกรรมการ
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ข้อ 22 การรายงานความคืบหน้าของการทาวิทยานิพนธ์
22.1 นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ล งทะเบี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ล้ ว หรื อ รั ก ษาสถานภาพนั ก ศึ ก ษา
หลั งลงทะเบี ย นวิทยานิพ นธ์ห น่ วยกิตครบถ้ว นแล้ ว ต้องรายงานความคืบหน้าของ
การทาวิทยานิพนธ์ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนดเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ก่อนสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา
22.2 ให้ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ท ยานิ พ นธ์รายงานผลการประเมิ น ความคืบ หน้ าของการท า
วิท ยานิ พ นธ์ของนั กศึกษาในแต่ล ะภาคการศึกษาต่อหั ว หน้ าสาขาวิช าเพื่อน าเสนอ
คณ ะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น ไม่ เ ป็ น ที่ พ อใจ
คณะกรรมการประจาสานักวิชาอาจพิจารณากาหนดให้นักศึกษายุติการศึกษา
หมวด 9
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้ายและการเทียบโอนรายวิชา
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาต้องได้รับความเห็น ชอบจากทั้งหัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายออกและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่จะย้ายเข้า และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
ที่ย้ายออกและย้ายเข้า
23.2 การยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาจะกระทาได้อย่างเร็วที่สุดในภาคการศึกษาที่ 2 นับแต่
เริ่มเข้าศึกษาในหลักสูตร และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ากว่า 3.00 ทั้งนี้
เมื่อได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาจะมีผลในภาคถัดไป และจะยื่นคาร้องขอย้ายสาขาอีกไม่ได้
ข้อ 24 หลักเกณฑ์การโอนย้ายและเทียบโอนรายวิชา
24.1 กรณี ย้ ายสาขาวิชาต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่ เคยเรียนในหลั กสู ตรเดิมที่เป็นรายวิชา
ในหลักสูตรใหม่ โดยให้ได้ระดับคะแนนตัวอักษรเดิม
24.2 กรณีนั กศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี และกลับเข้าศึกษาใหม่
ให้ ส ามารถโอนย้ ายรายวิช าที่ เคยเรียนในหลั ก สู ต รเดิ ม และรายวิช าที ่ข อโอนย้า ย
ต้องเรียนมาแล้วไม่เกิน 9 ภาคการศึกษา
24.3 นอกเหนือจากการโอนย้ายตามข้อ 24.1 นักศึกษาอาจได้รับการพิจารณาให้เทียบโอน
รายวิชาที่เคยเรียนและสอบได้ระดับคะแนน S หรือไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่ามาแล้ว
ที่มีเนื้อหาและคุณภาพเหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
เพื่อเป็นรายวิชาทดแทนรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
24.4 การโอนย้ ายและเที ยบโอนรายวิชาส าหรับผู้ ส าเร็จการศึกษาระดั บประกาศนี ยบั ตร
บัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
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24.5

24.6

24.7

24.8
24.9
24.10
24.11

ให้ โอนย้ ายและเที ยบโอนหน่ วยกิ ตได้ไม่เกิ นร้อยละ 40 ของหลั กสู ตรที่ จะเข้ าศึกษา
โดยให้ ดาเนิ น การโอนย้ายและเที ยบโอนให้ แล้ วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรก
ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
การเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาโทและเอก ให้กระทาได้ไม่เกินหนึ่ งในสามของ
จานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ยกเว้นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ได้ เรีย นวิช าในหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา หากเข้ าศึ ก ษาต่ อ
ในระดับบัณฑิตศึกษาให้เทียบโอนหรือโอนย้ายรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทั้งหมด
ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา ซึ่งไม่นับรวมจานวนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์ โดยให้โอนย้าย
และเทียบโอนให้แล้วเสร็จครั้งเดียวในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา
การเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น นั กศึกษาต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
จากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 3 ในระบบ 4 หรือเทียบเท่า และรายวิชาที่ขอเทียบโอน
ต้องมีระดับคะแนนตัวอักษร S หรือไม่ต่ากว่า B หรือเทียบเท่าและต้องเรียนมาแล้ว
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
ให้ ถื อ ว่า นั ก ศึ ก ษาสอบผ่ านรายวิช าที่ ได้ รับ การเที ย บโอนแล้ว โดยมีร ะดับ คะแนน
ตัว อัก ษรเป็น ST และให้ นั บ รวมหน่ ว ยกิ ต ของรายวิช านั้ น เข้ากั บ หน่ ว ยกิ ต สอบได้
ของหลักสูตรที่นักศึกษากาลังศึกษา
การเทีย บโอน ให้เ ทีย บโอนได้เ ฉพาะหน่ว ยกิต ของรายวิช า แต่ไ ม่อ นุญ าตให้
เทียบโอนหน่วยกิตวิทยานิพนธ์
ในการพิ จารณาค าขอเที ยบโอนรายวิชา สาขาวิชาอาจจัดให้ นั กศึกษาทดสอบความรู้
ในรายวิชาที่ขอเทียบโอนเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
การเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชา
รายวิชาโอนย้ายให้นามาคิดแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมด้วย ส่วนรายวิชาเทียบโอน
จะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
หมวด 10
การเปลี่ยนระดับการศึกษา

ข้อ 25 การเปลี่ยนระดับการศึกษา
25.1 การเปลี่ยนระดับการศึกษาอาจเป็นการเปลี่ยนไปสู่ระดับที่สูงขึ้นกว่าเดิมหรือเป็นการ
เปลี่ยนไปสู่ระดับที่ต่ากว่าเดิมก็ได้
25.2 กรณีที่อยู่ในข่ายที่จะเปลี่ยนระดับการศึกษาได้ ได้แก่
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25.2.1 นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญ าโท แผน ก ที ่ไ ด้ร ับ ทุน ให้เ ข้า ศึก ษ า
ในขั้นปริญญาเอก
25.2.2 นัก ศึก ษาปริญ ญาโทที ่ส อบผ่า นการสอบวัด คุณ สมบัต ิที ่จ ัด ขึ ้น ส าหรับ
นักศึกษาขั้นปริญญาเอก
25.2.3 นั ก ศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาเอกที่ ส อบตกในการสอบวัด คุณ สมบัต ิอ าจได้ร ับ
การเสนอจากสาขาวิชาต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาเพื่อพิจารณาให้
เข้าศึกษาในขั้นปริญญาโทแทนก็ได้
25.2.4 นั กศึกษาขั้นปริญ ญาเอกสามารถยื่นคาร้องขอเปลี่ ยนระดับการศึกษาต่อ
สาขาวิ ช า โดยแสดงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ในการขอลดระดั บ การศึ ก ษา
เพื่อศึกษาในขั้นปริญญาโทโดยการอนุมัติของคณะกรรมการประจาสานัก
วิชา
25.3 การเปลี่ยนระดับการศึกษา จะกระทาได้แต่เฉพาะเมื่อไม่มีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา
โดยคณะกรรมการประจาสานักวิช าเป็นผู้ พิจารณาอนุมัติแล้ วแจ้งสภาวิช าการเพื่ อ
ทักท้วง
หมวด 11
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 26 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
26.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
26.2 การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
26.2.1 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาคให้คานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็น
ตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจานวนหน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น
26.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการศึกษาในรายวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาของนั กศึกษา ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กาลัง
คิดคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่วยกิตกับแต้มระดับคะแนน
ที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง
แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม
ข้อ 27 การสอบประมวลความรู้ (Comprehensive examination)
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27.1 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต ขั้นปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ต้อง
สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ เพื่อวัดความสามารถและศักยภาพในการนาหลัก
วิชาการและประสบการณ์การเรียนไปประยุกต์ในการปฏิบัติงานหรือการค้นคว้าวิจัย
27.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 และแบบ ก 2 ต้องสอบประมวลความรู้ให้แล้วเสร็จ
สมบู รณ์ ภ ายใน 4 ภาคการศึกษา นับแต่ภ าคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้น จะ
พ้นสถานภาพนักศึกษาหากมีเหตุผลและความจาเป็นให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
27.3 นักศึกษาขั้นปริญญาโทแผน ข ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้น สูงต้องสอบประมวลความรู้ เมื่อมีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
และต้องสอบได้และแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายใน 2 ภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษา
ที่มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
หากมีเหตุผลและความจาเป็น ให้ขยายเวลาได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา
27.4 การสอบประมวลความรู้ อาจเป็ น การสอบข้ อ เขี ยน หรือ การสอบปากเปล่ า หรื อ
ทั้งสองอย่าง
27.5 การจัดให้มีการสอบประมวลความรู้เป็นหน้าที่ของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษาละ
1 ครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ดาเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้งโดย
คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
27.6 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ประกอบด้วย หัวหน้าสาขาวิชาหรือผู้ที่หัว หน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาโทขึ้น
ไป จ านวนไม่น ้อ ยกว่า 3 คน แต่ไ ม่เ กิน 5 คนเป็น กรรมการ จะมีบ ุค คลจาก
ภายนอกมหาวิท ยาลัย โดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิช าเป็น
กรรมการด้วยก็ได้
27.7 คณะกรรมการสอบประมวลความรู้ต้องดาเนินการสอบตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชากาหนด และต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจาสานัก
วิชา ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ
27.8 การรายงานผลการสอบประมวลความรู้ ให้ใช้ระดับคะแนนตัว อักษร S เมื่อสอบได้
และ U เมื่อสอบตก
27.9 ผู้ ที่ ส อบตกในการสอบประมวลความรู ้ค รั้ง แรก จะสอบใหม่ได้อ ีก เพีย งหนึ ่ง ครั ้ง
การสอบตกเป็นครั้งที่สองจะเป็นผลให้ผู้นั้นพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ
27.10 ในกรณีที ่ส อบตก ให้บ ัน ทึก ผลในใบแสดงผล การศึก ษาเฉพาะครั ้ง ที ่ม ีผ ลต่อ
สถานภาพของนักศึกษา
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ข้อ 28 การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying examination)
28.1 นั ก ศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาเอก ต้ อ งสอบผ่ า นการสอบวั ด คุ ณ สมบั ติ เพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถในหลักวิชาการ และการดาเนินการวิจัยโดยอิสระเพื่อเป็นวิทยานิพนธ์
ในระดับปริญญาเอก
28.2 นั กศึ กษาขั้ น ปริ ญ ญาเอก ต้ องสอบวัด คุณ สมบั ติ ผ่ านและแล้ ว เสร็จ สมบู รณ์ ภ ายใน
6 ภาคการศึกษา นั บ แต่ภ าคการศึ กษาแรกที่ เข้ าศึ กษา มิ ฉะนั้น จะพ้ น สถานภาพ
นั ก ศึ ก ษาโดยอั ต โนมั ติ หากมี เ หตุ ผ ล และความจ าเป็ น ให้ ข ยายเวลาได้ โ ดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา ทั้งนี้ยกเว้นผู้ที่สอบวัดคุณสมบัติ
ตามข้อ 28.3.2
28.3 ผู้มีสิทธิขอสอบวัดคุณสมบัติได้แก่
28.3.1 นักศึกษาขั้นปริญญาเอก
28.3.2 นักศึกษาขั้นปริญญาโท แบบ ก 2 ที่มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
และได้ แ ต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมไม่ น้ อ ยกว่ า 3.50 หรื อ นั ก ศึ ก ษา
ขั้นปริญญาโท แบบ ก 1 ที่มีผลงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาเอกได้ ในกรณีหลังนี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาและแจ้งให้สภาวิชาการ
เพื่อทักท้วง และทั้ง 2 กรณี นี้ต้องสอบผ่ านการสอบประมวลความรู้แล้ ว
โดยให้ ถื อว่าผลการสอบผ่ านวัดคุณสมบั ติ นี้ เป็ นการสอบผ่ านวัดคุณสมบั ติ
ขั้นปริญญาเอกของนักศึกษารายนั้น ๆ เลย
28.4 การสอบวัดคุณสมบัติ อาจเป็นการสอบข้อเขียน หรือการสอบปากเปล่า หรือทั้งสอง
อย่างก็ได้
28.5 การจัดให้มีการสอบวัดคุณสมบัติเป็นหน้าที่ของสาขาวิชา และควรจัดภาคการศึกษาละ
หนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย การสอบแต่ละครั้งให้ ดาเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งแต่งตั้ง
โดยคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
28.6 คณะกรรมการสอบวัด คุณ สมบัติป ระกอบด้ว ย หัว หน้า สาขาวิช าหรือ ผู ้ที่ห ัว หน้า
สาขาวิชามอบหมายเป็นประธานกรรมการ และอาจารย์ผู้สอนระดับปริญญาเอกจานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คนเป็นกรรมการ จะมีบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัย
จ านวนไม่ เ กิ น 2 คนโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช า
เป็นกรรมการด้วยก็ได้
28.7 คณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติต้องดาเนินการสอบตามวันและเวลาที่คณะกรรมการ
ประจาสานักวิชากาหนด และต้องรายงานผลการสอบต่อคณะกรรมการประจาสานัก
วิชาภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เสร็จสิ้นการสอบ
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28.8 การรายงานผลการสอบวัด คุณ สมบัติ ให้ใช้ระดับ คะแนนตัว อัก ษร S เมื่อ สอบได้
และ U เมื่อสอบตก
28.9 ให้ถือว่านักศึกษาขั้นปริญญาเอกที่สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติเป็นนักศึกษาปริญญา
เอกที่มีสิทธิเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับปริญญาเอก
28.10 นักศึกษาตามข้อ 28.3.1 ที่สอบตกในการสอบวัดคุณสมบัติครั้งแรก จะสอบใหม่ได้อีก
เพี ย งหนึ่ งครั้ ง การสอบตกเป็ น ครั้ งที่ ส องจะยั งผลให้ พ้ น สถานภาพนั ก ศึ ก ษาโดย
อัตโนมัติ เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนระดับการศึกษาตามข้อ 25.2.3
28.11 นักศึกษาตามข้อ 28.3.2 จะสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
28.12 ในกรณีสอบตก ให้บั นทึกผลในใบแสดงผลการศึกษาเฉพาะครั้งที่มีผลต่อสถานภาพ
นักศึกษา
ข้อ 29 การขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
29.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท
นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา และต้องได้รับอนุมัติภายใน 5 ภาคการศึกษานับแต่ภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา ทั้ งนี้ คณะกรรมการประจาสานัก
วิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
29.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก
นักศึกษาต้องขอความเห็นชอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อสาขาวิชา โดยสาขาวิชาต้อง
เสนอขอความเห็นชอบคณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
ประจาสานักวิชา และต้องได้รับอนุมัติภายใน 7 ภาคการศึกษานับแต่ภาคการศึกษา
แรกที่เข้าศึกษา มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา ทั้งนี้ คณะกรรมการประจาสานัก
วิชาอาจพิจารณาขยายเวลาเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
29.3 ในกรณีได้รับอนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามข้อ 29.1 หรือข้อ 29.2 แล้ว แต่มีเหตุให้
ต้อ งเปลี่ ย นหั ว ข้อ วิท ยานิ พ นธ์ ให้ นั ก ศึก ษายื่ น ขอเปลี่ ย นหั ว ข้ อวิท ยานิ พ นธ์ใหม่ ได้
ตามขั้นตอนการขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์ตามปกติ แต่ต้องไม่กระทบกับระยะเวลา
การศึกษา
29.4 คณะกรรมการพิจารณาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลั กสูตร
และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
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29.5 ภาษาที่ใช้ในการเขียนวิทยานิพนธ์อาจเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้
นั กศึ กษาต้ อ งแสดงความจ านงที่ ชัดเจนว่าจะเขี ยนเป็ นภาษาใดในคราวเดี ยวกัน กั บ
การขออนุมัติโครงร่างวิทยานิพนธ์
ข้อ 30 การสอบวิทยานิพนธ์
30.1 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาโท
30.1.1 การสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ ห้ ด าเนิ น การโดยคณะกรรมการ ซึ่ ง คณบดี เป็ น
ผู้พิจารณาแต่งตั้งตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
30.1.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสู ตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธานกรรมการ
สอบต้องไม่เป็ นอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์ห ลั กหรืออาจารย์ที่ป รึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
30.1.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
(1) วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าของวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
(2) วุ ฒิ ป ริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าของวิ ท ยานิ พ นธ์ หรื อ
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการไม่ ต่ ากว่ า
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัย ที่
ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(3) เป็ น ผู้ ที่ ส ภาวิ ช าการรั บ รองให้ เป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าของ
วิทยานิพนธ์ในกรณีไม่สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ากว่าผลงาน
วิชาการที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
30.1.4 เมื่อนั กศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดแล้ ว
ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยคาแนะนา
ของอาจารย์ที่ป รึกษาวิทยานิ พ นธ์ หรือประธานคณะกรรมการที่ ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ พร้อมร่างวิทยานิพ นธ์เพื่ อขออนุมัติจากคณบดีก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
30.1.5 ในการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ องด าเนิ น การ
อย่ างเต็ มคณะ ถ้า กรรมการมาไม่ค รบให้เลื ่อ นการสอบออกไปจนกว่า
กรรมการมาร่วมดาเนินการสอบได้อย่างเต็มคณะ
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30.1.6 หากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาผลการสอบให้ใช้เสียงข้างมาก
ของคณะกรรมการสอบ
30.2 วิทยานิพนธ์ขั้นปริญญาเอก
30.2.1 การสอบวิทยานิพนธ์ให้ดาเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งคณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา
30.2.2 คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธานกรรมการ
สอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
30.2.3 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีคุณสมบัติตามข้อหนึ่งข้อใดดังต่อไปนี้
(1) วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า ในสาขาวิ ช าของวิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และมีผลงานวิจัยอื่นนอกเหนือจากผลงานวิจัย
ทีไ่ ม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
(2) วุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาของวิทยานิพนธ์ หรือสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กัน ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่ารองศาสตราจารย์ และ
มี ผลงานวิ จั ยอื่ นนอกเหนื อ จากผลงานวิ จั ย ที่ ไม่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา
(3) เป็นผู้ที่สภาวิชาการให้การรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น หรือ
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น มาอย่ า งน้ อ ย 5 ปี ในกรณี ที่ ไ ม่ สั ง กั ด
สถาบันอุดมศึกษา
ทั้งนี้ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีผลงานทางวิชาการไม่ต่ากว่าผลงาน
วิชาการที่กาหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
30.2.4 เมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาวิทยานิพนธ์ครบถ้วนตามโครงสร้าง
หลักสูตรแล้วและนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์เสร็จตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด ให้นักศึกษายื่นคาร้องขอสอบวิทยานิพนธ์ต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดย
คาแนะน าของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ห รือประธานคณะกรรมการ
ที่ป รึ กษาวิท ยานิพ นธ์ เพื่ อ พิ จารณาน าเสนอขออนุ มั ติจากคณบดีพ ร้อ ม
ร่างวิทยานิพนธ์ดังกล่าว ก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 3 สัปดาห์
30.2.5 ในการสอบวิทยานิ พ นธ์ คณะกรรมการสอบวิท ยานิพ นธ์ต้อ งดาเนิ น การ
อย่ างเต็ มคณะ ถ้ากรรมการจานวนดังกล่ าวข้างต้ นมาไม่ ครบในวันสอบ
ให้ เลื่ อนการสอบออกไปจนกว่ ากรรมการมาร่ว มด าเนิ น การสอบได้ ต าม
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ที่กาหนด และหากต้องมีการลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณาผลการสอบให้ใช้
เสียงข้างมากที่ไม่น้อยกว่า 4 เสียงในทุกกรณี
ในการสอบวิทยานิ พนธ์ ให้ เปิดโอกาสให้ ผู้ไม่เกี่ยวข้องที่สนใจเข้าสังเกตการณ์ด้วย
เมื่อการซักถามของคณะกรรมการสอบสิ้นสุดลงแล้ว ประธานกรรมการจะอนุญาตให้
ผู้สังเกตการณ์ซักถามบ้างก็ได้ ในกรณีที่คณะกรรมการประจาสานักวิชาให้ความเห็นว่า
เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ไม่สมควรเปิดเผยทั่วไป อธิการบดีอาจไม่อนุมัติให้เปิดโอกาส
ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ วิทยานิพนธ์เข้าสังเกตการณ์การสอบก็ได้
การรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ ให้ใช้ถ้อยคาที่แสดงระดับคุณภาพของการสอบ
ดังนี้
(1) “ดีมาก” ซึ่งหมายถึงสอบได้ และใช้กับกรณีที่คณะกรรมการสอบมีความเห็นเป็น
เอกฉันท์ว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และการ
ตอบข้อ ซัก ถามอยู่ ในระดั บ พอใจยิ่ง และเอกสารวิ ทยานิ พ นธ์ มี เนื้ อหาสาระที่
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
(2) “ผ่ าน” ซึ่ งหมายถึ งสอบได้ และใช้ กั บกรณี ที่ คณะกรรมการสอบมี ความเห็ นว่ า
ความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการแสดงผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการตอบข้อ
ซักถามอยู่ในระดับพอใจ และเอกสารวิทยานิพนธ์มีเนื้อหาสาระที่จะต้องปรับปรุง
เพียงเล็กน้อย
(3) “ไม่ ผ่ าน” ซึ่ งหมายถึ งสอบตก และใช้ กั บกรณี ที่ คณะกรรมการสอบวิ ทยานิ พนธ์
มีความเห็นว่าความสามารถของนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์และ/หรือ
ในการตอบข้อซักถามอยู่ในระดับไม่พอใจ
ในกรณีที่นักศึกษาสอบตกในการสอบวิทยานิพนธ์ให้ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
แจ้ งนั กศึ กษาให้ ดาเนิ น การปรับ ปรุงวิท ยานิ พ นธ์ต ามคาแนะนาของคณะกรรมการ
พร้อมกับแจ้งกาหนดเวลาที่จะต้องดาเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จด้วย ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องยื่นคาขอสอบวิทยานิพนธ์ครั้งที่ 2 เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว
การสอบตกวิทยานิพนธ์เป็นครั้งที่ 2 ถือเป็นการพ้นสถานภาพนักศึกษาโดยอัตโนมัติ
ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์จะเป็นคนเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มิได้
คณะกรรมการประจ าส านั ก วิ ช าเป็ น ผู้ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ผ ลการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์
ตามคาแนะนาของสาขาวิชาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ข้อ 31 รูปแบบของวิทยานิพนธ์ การส่งวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์
31.1 นักศึกษาต้องส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ ในรูปแบบ วันเวลา และโดยมีจานวนเล่ ม
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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31.2 นักศึกษาปริญญาโท แผน ก ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ดาเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ
สิ่ งพิ ม พ์ ท างวิ ช าการ หรื อ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการโดยบทความที่ น าเสนอ
ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
31.3 นักศึกษาปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการ
ตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ทั้งนี้ ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ทุกระดับ ต้องมี ปริมาณและคุณภาพ
ไม่ต่ากว่ามหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 32 การสอบภาษาต่างประเทศ
32.1 นั กศึ กษาขั้นปริญญาเอกทุกคนต้ องสอบภาษาต่ างประเทศ ให้ อยู่ ในระดับผ่ านตามที่
มหาวิทยาลั ยกาหนด กรณีที่ส อบไม่ผ ่า นอาจขอสอบใหม่ได้ ทั้ง นี้ต้อ งสอบให้ผ่า น
ภ ายใน 9 ภ าคการศึ ก ษา นั บ แต่ ภ าคการศึ ก ษาแรกที่ เ ข้ า ศึ ก ษา มิ ฉ ะนั้ น จะ
พ้นสถานภาพนักศึกษา
32.2 ในกรณีที่นักศึกษามาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 1 ในชีวิตประจาวัน
(Native speaker) ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศ
32.3 การสอบภาษาต่างประเทศเป็นการวัดความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจเป็น
หลั กใหญ่ แต่อ าจมี การวัด ความสามารถด้ านอื่น ๆ ประกอบด้ว ยก็ ได้ส ภาวิช าการ
จะก าหนดวิธีวัดความสามารถทางภาษาต่ างประเทศของนั กศึ กษาเป็ น วิธีอื่น แทน
การสอบก็ได้
32.4 ให้สภาวิชาการและคณบดีสานักวิชาเทคโนโลยี สังคมหรือผู้แ ทน จัดให้มีการสอบ
ภาษาต่างประเทศตามความต้องการของหลักสูตรปริญญาเอก ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
เป็ นอย่างน้ อยและให้ดาเนิน การโดยคณะกรรมการ ซึ่ง อธิก ารบดีเ ป็น ผู ้แ ต่ง ตั้ง
โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ
32.5 การรายงานผลการสอบ ภ าษ าต่ า งประเทศ ห รื อ ผลการวั ด ความสามารถ
ทางภาษาต่างประเทศโดยวิธีอื่น ให้ใช้ระดับคะแนน S เมื่อสอบได้ และ U เมื่อสอบตก
การบันทึกระดับคะแนน U จะกระทาครั้งเดียวเมื่อนักศึกษาพ้นสถานภาพนักศึกษา
เพราะสอบไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ
32.6 ในกรณี ที่ ภ าษาอั งกฤษเป็ น ภาษาต่ างประเทศที่ นั กศึ กษาต้ องสอบ นั ก ศึก ษาจะขอ
ยกเว้นการสอบโดยใช้คะแนนสอบ TOEFL หรือ คะแนนสอบอื่นที่เทียบเท่าแทนตาม
เกณฑ์ ที่สภาวิชาการกาหนดก็ได้
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มคอ.2

หมวด 12
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 33 การลาป่วย
33.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือ
ทั้งหมดได้
33.2 การลาป่วยตามข้อ 33.1 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์
นั บ จากวั น ที่ นั ก ศึ ก ษาเริ่ ม ป่ ว ย พร้ อ มด้ ว ยใบรั บ รองแพทย์ จ ากโรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยหรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 34 การลาพักการศึกษา
34.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขออนุมัติ
ลาพักการศึกษาได้ในกรณีต่อไปนี้
34.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
34.1.2 ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
34.1.3 ป่วยจนต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์เป็นเวลานานเกินกว่า 3 สัปดาห์
โดยมีใบรับรองแพทย์ที่ถูกต้องตามข้อ 33.2
34.1.4 มีความจ าเป็นส่ วนตัว โดยนั กศึกษาผู้ นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลั ยมาแล้ ว
ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า
3.00
34.1.5 ไม่ลงทะเบียนตามข้อ 14.3
34.2 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ร ะดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 3.00 หรื อ ยั ง ไม่ มี ผ ลการเรี ย น
แต่จาเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยเร็วที่สุด และให้
คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
34.3 การยื่นคาร้องเพื่อขอลาพักตามข้อ 34.1 หรือ 34.2 ให้กระทาภายใน 10 วันแรกของ
ภาคการศึกษา กรณีที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียน หรือภายใน 10 สัปดาห์ กรณีที่ลงทะเบียน
เรียนแล้ว
34.4 การลาพั ก การศึ ก ษาตามข้ อ 34.1 และ 34.2 ให้ อ นุ มั ติ ได้ ค รั้ ง ละไม่ เกิ น 2 ภาค
การศึกษาติดต่อกัน ถ้านักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีก ให้ยื่น
คาร้องใหม่
34.5 ให้ ถื อ ว่ า ระยะเวลาที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ มั ติ ให้ ล าพั ก การศึ ก ษาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาผู้นั้น ยกเว้นลาพักตามข้อ 34.1.1 และ 34.1.2
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34.6 นั กศึ กษาที่ ได้รั บ อนุ มั ติให้ ล าพั กการศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนี ยมรักษาสถานภาพ
นักศึกษาตามระเบี ยบของมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษาที่ลาพักการศึกษา ยกเว้น
ภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
34.7 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ จะต้องยื่น
คาร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อหัวหน้าสาขาวิชาเพื่อพิจารณาอนุมัติ และแจ้งผลการอนุมัติ
ให้ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาทราบก่ อ นก าหนดวั น ลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคการศึ ก ษา
ทีน่ ักศึกษาจะกลับเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
34.8 นั ก ศึ ก ษาที่ ก ลั บ เข้ า ศึ ก ษาหลัง การลาพัก การศึก ษาแล้ว ให้ม ีส ถานภาพนัก ศึก ษา
เหมือนกับสถานภาพก่อนได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 35 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
35.1 เมื่อนั กศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดในการสอบ หรือการทางานใด ๆ ที่เป็น
ส่ว นประกอบของการศึกษา ให้ คณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิ ด
ระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและแจ้งการลงโทษให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
35.2 ระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาให้นับรวมในระยะเวลาของการศึกษาด้วย
35.3 นักศึกษาที่ถูกสั่ งพักการศึกษาเมื่อกระทาผิ ดตามข้อ 35.1 ต้องช าระค่าธรรมเนีย ม
รั ก ษาสถานภาพนั ก ศึ ก ษาทุ ก ภาคการศึ ก ษาที่ ต้ อ งพั ก การศึ ก ษาตามค าสั่ ง ยกเว้ น
ภาคการศึกษาที่ชาระค่าลงทะเบียนแล้วมิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 36 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาในกรณีดังต่อไปนี้
36.1 เมื่อได้ศึกษาครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนดและได้รับปริญญาตามข้อ 40 แล้ว
36.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีโดยคาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้ลาออก
36.3 เมื่ อสิ้ นสุ ด 10 วั นแรกของภาคการศึ กษาแล้ ว ยั งไม่ ลงทะเบี ยนเรี ยนหรื อยั งไม่ ช าระ
ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อาจขอคืน
สถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษานั้นได้ โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี
36.4 เมื่อเป็นนักศึกษาทดลองศึกษาและมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขให้ทดลองศึกษา
36.5 เมื่อเป็นนักศึกษาสามัญและมีแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 3.00 เป็นเวลา 2
ภาคการศึกษาติดต่อกัน ยกเว้นนักศึกษาแบบ ก 1 หรือแบบ 1
36.6 เมื่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาพิจารณาให้นักศึกษายุติการศึกษา
36.7 มหาวิทยาลัยสั่งลงโทษให้พ้นสถานภาพนักศึกษา
36.8 เสียชีวิต
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มคอ.2

หมวด 13
ผลประโยชน์จากงานวิจัยเพื่อทาวิทยานิพนธ์
ข้อ 37 ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์
กรณี นั ก ศึ ก ษาได้ ส ร้ า งสรรค์ งานอั น มี ลิ ข สิ ท ธิ์ ที่ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ของมหาวิทยาลัย ให้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นตกเป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้
เป็นอย่างอื่น
ข้อ 38 สิทธิบัตร
กรณีนักศึกษามีผลงานการประดิษฐ์หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้สิทธิในการขอรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรนั้นตกเป็นของ
มหาวิทยาลัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

หมวด 14
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 39 ผู้มีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
39.1 เป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรนั้น
39.2 นักศึกษาที่มีคุณ สมบั ติตามข้อ 39.1 และประสงค์จะสาเร็จการศึกษาต้องยื่นคาร้อง
แสดงความจ านงขอส าเร็ จ การศึ ก ษา ต่ อ ศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาภายในระยะเวลา
ที่ มหาวิทยาลั ย ก าหนด มิฉ ะนั ้น จะไม่ได้รับ การเสนอชื่อ ต่อ สภามหาวิท ยาลัย เพื ่อ
พิจารณาอนุมัติปริญญาหรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น
39.3 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 ที่ประสงค์จะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
เพิ่ ม เติ ม ในภาคการศึ ก ษาถั ด ไปโดยยั ง ไม่ ข อส าเร็ จ การศึ ก ษา ต้ อ งยื่ น ค าร้ อ งต่ อ
ศู น ย์ บริ การการศึ กษาภายในระยะเวลาที่ มหาวิทยาลั ยก าหนด และได้ รับ อนุ มั ติ จาก
หัวหน้าสาขาวิชาตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษา
39.4 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 39.1 แต่มิได้ยื่นคาร้องแสดงความจานง
ขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรตามข้อ 39.2 หรือมิได้ยื่นคาร้องขอลงทะเบียน
เรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามข้อ 39.3 ศูนย์บริการการศึกษาอาจส่งรายชื่อให้สานักวิชา
เพื่อดาเนินการเสนอการสาเร็จการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา
หรือประกาศนียบัตรในภาคการศึกษานั้น ๆ หรือในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษา
ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 40 การพิจารณาให้ปริญญา และประกาศนียบัตร
ก-29

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

40.1 ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
40.2 ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชาระต่อมหาวิทยาลัย
40.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชา เป็นผู้เสนอชื่อนักศึกษา
ต่อสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
40.4 เกณฑ์การพิจารณาให้สาเร็จการศึกษาเป็นดังนี้
40.4.1 มีจานวนหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามที่หลักสูตรกาหนด
40.4.2 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 3.00 ยกเว้นนักศึกษาแบบ ก 1
หรือ แบบ 1
40.4.3 ผ่านเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่หลักสูตรและข้อบังคับนี้กาหนด
40.4.4 มีคุณสมบัติตามข้อ 39.1
บทเฉพาะกาล
ข้อ 41 บรรดาประกาศหรือคาสั่ งที่มีผลใช้บังคับอยู่ก่อน หรือในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้
บั งคับ อยู่ ต่อ ไปจนกว่าจะได้มี การแก้ไขให้ เป็ น ไปตามข้อ บั งคับ นี้ หรือการดาเนิ น การอื่น ใด
ที่อาศัยอานาจตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยฉบับที่มีผลใช้
บั ง คั บ อยู่ ก่ อ น หรื อ ในวั น ที่ ข้ อ บั ง คั บ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ อยู่ ต่ อ ไปจนเสร็ จ สิ้ น
การดาเนินการในเรื่องนั้น ๆ
ข้อ 42 นักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2560 ให้นาข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศและคาสั่งของมหาวิ ทยาลัย
ซึ่งใช้บั งคั บ อยู่ ในขณะที่ นั ก ศึ กษาผู้ นั้ น เข้ าศึ กษาในมหาวิท ยาลั ย มาใช้บั งคั บ กับ การศึ กษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาผู้นั้นต่อไปจนกว่าจะพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา
ประกาศ ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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(1) หมวดวิชาแกน (Core Courses)
สาหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
4(4-0-12)
(Applied Linear Algebra)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิง
เส้น ปริภูมิผลคูณภายใน การฉายเชิงตั้งฉาก ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ ความคล้าย การแปลงเป็นทแยงมุม
ของเมทริกซ์ การประยุกต์
Systems of linear equations, matrix algebra, determinants, vector spaces, basis, linear
independence and dimension, linear transformations, inner product spaces, orthogonal
projections, eigenvalues and eigenvectors, similarity, diagonalization of matrices, applications.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. เขียนแสดงระบบสมการเชิงเส้นในรูปของเมทริกซ์ และหาผลเฉลยโดยใช้การกาจัดของเกาส์
2. คานวณการดาเนินการของเมทริกซ์ การดาเนินการตามแถว และคานวณหารูปแบบขั้นบันไดของเมท
ริกซ์จัตุรัส เพื่อตรวจสอบการมีเมทริกซ์ผกผัน
3. อธิบายสมบัติของตัวกาหนด และคานวณตัวกาหนดของเมทริกซ์
4. ตรวจสอบว่า เซตของเวกเตอร์ที่กาหนดให้เป็นเซตอิสระเชิงเส้น หรือเป็นฐานหลักของปริภูมิเวกเตอร์
5. คานวณหาปริภูมิแนวตั้ง ปริภูมิแถว และปริภูมิสู่ศูนย์ของเมทริกซ์ได้
6. คานวณหาเรนจ์และส่วนกลางของการแปลงเชิงเส้น
7. คานวณหาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้น เมื่อกาหนดฐานหลักไว้ให้
8. ประยุกต์ใช้กระบวนการของกราม-ชมิดต์ เพื่อหาฐานหลักเชิงตั้งฉากปรกติ
9. คานวณหาค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะของเมทริกซ์ที่กาหนดให้
10. เขียนแสดงวิธีการแปลงเป็นทแยงมุมของเมทริกซ์ผูกพันในตัว และเมทริกซ์เชิงตั้งฉาก
11. ประยุกต์ใช้เนื้อหาในรายวิชา มาหาแก้ปัญหาระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น และปัญหาค่า
กาลังสองน้อยสุด
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. express a system of linear equations in matrix form and solve by Gaussian elimination
2. perform matrix operations, row operations and find echelon forms to determine
whether a square matrix is invertible
3. explain the properties of the determinant and compute the determinant of a matrix
4. determine whether a set of vectors is linearly independent or is a basis of a vector space
ข-1

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

5. find the column space, row space, and null space of a matrix
6. find the range and kernel of a linear transformation
7. find the matrix of a linear transformation with respect to a given basis
8. apply the Gram-Schmidt process to find an orthonormal basis
9. find the eigenvalues and eigenvectors of a given matrix
10. diagonalize a self-adjoint and an orthogonal matrix
11. apply the course contents to solving systems of linear ODEs and least-square problems.
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
4(4-0-12)
(Applied Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์ ลาดับและอนุกรมของฟังก์ชัน
อนุกรมกาลัง นอร์มและเมตริก ภาวะต่อเนื่องและการหาอนุพันธ์ในปริภูมิแบบยุคลิด ทฤษฎีบทฟังก์ชันผกผัน
และฟังก์ชันโดยปริยาย ทฤษฎีบทของเทย์เลอร์
Sequences and series of real numbers, continuity, differentiability, integrability,
sequences and series of functions, power series, norms and metrics, continuity and
differentiation in Euclidean space, inverse function and implicit function theorems, Taylor’s
theorem.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายและประยุกต์บทนิยามและทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับการลู่เข้าของลาดับและอนุกรม ความต่อ
เนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์แบบรีมันน์
2. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบจุดกับการลู่เข้าแบบเอกรูป และประยุกต์ทฤษฎีบทที่เกี่ยว
กับภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์และปริพันธ์
3. กาหนดการลู่เข้าของอนุกรมของฟังก์ชัน และอนุกรมกาลัง
4. อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของอนุพันธ์และการหาอนุพันธ์ในปริภูมิแบบยูคลิด คานวณอนุพันธ์
แบบต่าง ๆ และประยุกต์ใช้กฎลูกโซ่
5. อธิบายและประยุกต์ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม
และทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและ
หลายตัวแปร
6. หาค่าขนาดเล็กของปัญหาทางทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานี้โดยใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
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Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain and apply definitions and common theorems related with convergence of
sequences and series, continuity of functions, derivatives and the Riemann integral
2. explain the difference between pointwise convergence and uniform convergence, and
apply related theorems to continuity, derivatives and integrals
3. determine convergence of series of functions and of power series
4. explain the mathematical concepts of derivative and differentiability in Euclidean
space, compute the various derivatives and apply the chain rule
5. explain and apply the Mean Value Theorem and Taylor’s Theorem of functions of
one and several variables
6. solve small-sized theoretical problems related with the course contents by using
mathematical reasoning.
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
4(4-0-12)
(Principles of Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น การมีจริง และความเป็นได้อย่างเดียวของผลเฉลย
การแปลงลาปลาซ ทฎษฎีสตูร์ม-ลียูวีล อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง ข้อปัญหาค่าขอบ
Linear differential equations, systems of linear equations, existence and uniqueness of solutions,
the Laplace transform, Sturm-Liouville theory, Fourier series and transforms, boundary-value problems.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นแบบเอกพันธุ์และแบบไม่เอกพันธุ์ของทุกอันดับ
2. หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งเชิงเส้น
3. บรรยายทฤษฎีบทการมีจริง และความเป็นได้อย่างเดียวของผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น
4. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นโดยวิธีการแปลงลาปลาซ
5. หาผลเฉลยของข้อปัญหาค่าขอบที่เกี่ยวกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยบนโดเมนมีขอบเขตและโดเมนไม่มี
ขอบเขตโดยการใช้วิธีการแยกกันได้ของตัวแปร
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to:
1. solve linear homogeneous and non-homogenous ordinary differential equations of all orders
2. solve systems of linear first ordinary differential equations
3. describe existence and uniqueness theorems for solutions to linear ordinary differential equations
4. solve linear ordinary differential equations by the Laplace transform method
5. solve boundary value problems involving partial differential equations over bounded
and unbounded domains using the method of separation of variables.
ข-3

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

(2) หมวดวิชาสัมมนา (Seminar Courses)
103691 สัมมนา 1
1(1-0-9)
(Seminar I)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนะน าวิธีวิทยาการวิจัย ทางด้านคณิตศาสตร์ โดยให้ มีการสื บค้นวรรณกรรม การทาวรรณกรรม
ปริทัศน์ การศึกษารายบุคคล และการอภิปราย พัฒนาทักษะการสื่อสารเชิงวิชาการทั้งในการนาเสนอปากเปล่า
และการเขียนรายงาน
Introduction to mathematical research methodology processes including literature
search, literature review, individual study, and discussion with emphasis on communication
skills through oral presentation and academic writing.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถศึกษาบทความเชิงคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมีเอกภาพ เพื่อถึงระดับความเข้าใจ
2. สามารถทาการวิจัยเชิงวรรณกรรมและการทบทวนบทความอื่น ๆ
3. สามารถนาเสนอเนื้อหาของบทความด้วยความถูกต้องเชิงคณิตศาสตร์ที่มีระเบียบโครงสร้าง และนาสู่
ความเข้าใจ
4. สามารถตอบและอภิปรายกับเพื่อนนักศึกษาในเรื่องคาถามเชิงคณิตศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กับการ
นาเสนอ
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. study a mathematical paper in depth and independently up to the level of
comprehension
2. perform literature research and review of related articles
3. give a presentation related with the contents of a paper in a mathematically correct,
structured and understandable way
4. answer and discuss mathematical questions related with their presentation to an
audience of peers.
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103791 สัมมนา 2
1(1-0-9)
(Seminar II)
วิชาบังคับก่อน: 103691 สัมมนา 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: 103691 Seminar I, or consent of the School
นักศึกษาอภิปรายและนาเสนอประเด็นปัญหาที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
และนาเสนอประเด็นปัญหาที่ศึกษาและวิจัยในวิทยานิพนธ์ รวมทั้งพัฒนาทักษะในการนาเสนองานวิชาการในที่
ประชุมทางวิชาการ
Discussion and presentation of problems of interest in mathematics or related areas,
presentation of topics or research problems from the student’ s thesis work, together with
development of presentation skills at academic conferences.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถศึกษาบทความวิจัยเชิงคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งและมีเอกภาพ เพื่อถึงระดับความเข้าใจ
2. สามารถทาการวิจัยเชิงวรรณกรรมและการทบทวนบทความอื่น ๆ
3. สามารถนาเสนอเนื้อหาของบทความวิจัยด้วยความถูกต้องเชิงคณิตศาสตร์ที่มีระเบียบโครงสร้าง และ
นาสู่ความเข้าใจ
4. สามารถใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี เช่น พาวเวอร์พ้อยท์ เพื่อส่งเสริมการนาเสนอเชิงคณิตศาสตร์
5. สามารถตอบและอภิปรายคาถามที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการนาเสนอกับเพื่อนนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. study a mathematics-related research paper in depth and independently up to the
level of comprehension
2. perform literature research and review of related articles
3. give a presentation related with the contents of a research paper in a mathematically
correct, structured and understandable way
4. use technological tools such as PowerPoint to enhance mathematical presentations
5. answer and discuss critical questions related with their presentation to an audience of
peers in the English language.
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(3) หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)
กลุม่ วิชาทางพีชคณิต ทฤษฎีจานวน และปรัชญา
103612 การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต
4(4-0-12)
(Applications of Discrete Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
โครงสร้างวิยุต ทฤษฎีรหัส การประยุกต์คณิตศาสตร์เชิงการจัด แบบแผนบล็อก จัตุรัสละติน และการ
ประยุกต์ การประยุกต์ทฤษฎีกราฟ
Discrete structures, coding theory, applications of combinatorics, block designs, Latin
squares and their applications, applications of graph theory
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายโครงสร้างวิยุต
2. อธิบายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรหัส การเข้าและถอดรหัส
3. อธิบายการประยุกต์คณิตศาสตร์เชิงการจัดในชีวิตประจาวัน
4. อธิบายแบบแผนบล็อก จัตุรัสละติน และการประยุกต์ใช้ในงานทางด้านการจัดตาราง
5. อธิบายการประยุกต์ทฤษฎีกราฟ
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain discrete structures
2. explain coding theory, encryption and decryption
3. explain applications of combinatorics in real life
4. explain block designs, Latin square and their applications in scheduling
5. explain the applications of graph theory.
103716 หัวข้อที่เลือกสรรทางพีชคณิต
4(4-0-12)
(Selected Topics in Algebra)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางพีชคณิต โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการ
ของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of algebra.
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103717 หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์และปรัชญาคณิตศาสตร์
4(4-0-12)
(Selected Topics in History and Philosophy of Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางประวัติศาสตร์และปรัชญาคณิตศาสตร์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตาม
ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of history and philosophy of mathematics.
103718 หัวข้อที่เลือกสรรทางทฤษฎีจานวน
4(4-0-12)
(Selected Topics in Number Theory)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิช านี้ ครอบคลุ มหั วข้อทางทฤษฎีจานวน โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of number theory.
103719 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด
4(4-0-12)
(Selected Topics in Combinatorics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of combinatorics.
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กลุม่ วิชาทางการวิเคราะห์
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-12)
(Functional Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิบานาค ตัวดาเนินการเชิงเส้นมีขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน
ฐานของปริ ภูมิฮิล เบิ ร์ ต ทฤษฎีบ ทตัว แทนของรีส ซ์ ตัว ดาเนินการผู กพันในตัว ตัว ดาเนินการปกติและตัว
ดาเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น -บานาค หลักการภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบท
กราฟปิด ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน*
Normed linear spaces, Banach spaces, bounded linear operators, dual spaces, inner
product spaces, Hilbert space bases, Riesz representation theorem, self- adjoint, normal and
unitary operators, Hahn- Banach theorems, uniform boundedness principle, open mapping
theorem, closed graph theorem, reflexive spaces, weak-and weak*-convergence.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบททั่วไปของปริภูมินอร์มเชิงเส้น
2. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทของตัวดาเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมินอร์มเชิงเส้น
3. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบททั่วไปของปริภูมิฮิลเบิร์ตและตัวดาเนินการเชิงเส้ นมี
ขอบเขตบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
4. บรรยายและอธิบ ายทฤษฎีบ ทหลั กมูล ของการวิเคราะห์ เชิงฟังก์ชัน ประกอบด้วยทฤษฎีบ ทของ
ฮาห์น-บานาค หลักการภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด และทฤษฎีบทกราฟปิด
5. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักในรายวิชานี้
6. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain fundamental concepts, properties and theorems of general normed linear spaces
2. explain fundamental concepts and properties and theorems of bounded linear
operators on a normed linear space
3. explain fundamental concepts, properties and theorems of general Hilbert spaces and
the bounded linear operators on them
4. state and explain the fundamental theorems of functional analysis, including the
Hahn- Banach theorem, uniform boundedness principle, open mapping theorem and
closed graph theorem
5. provide examples and counterexamples relating to the major theorems in the course
6. solve theoretical and practical problems related with all of the course contents by
using correct mathematical reasoning and notation.
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103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4(4-0-12)
(Measure Theory)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ เมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก ทฤษฎีการลู่เข้า ปริภูมิ Lp ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม
ทฤษฎีบทของฟุบินิ เมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
Measurable spaces, measures, the Lebesgue integral, convergence theorems, the Lp spaces, Radon-Nikodym theorem, Fubini’s theorem, Borel measures on the real line
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดหลักมูลและทฤษฎีบทหลักที่เกี่ยวกับเมเชอร์ ประกอบด้วย พีชคณิตซิกมา ปริภูมิหาเม
เชอร์ได้ และฟังก์ชันเมเชอร์
2. บรรยายปริพันธ์เลอเบกและสมบัติของปริพันธ์เลอเบกซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีบทหลักเกี่ยวเนื่อง
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างปริพันธ์รีมันน์และปริพันธ์เลอเบก
4. บรรยายการสร้างของปริภูมิ Lp และสมบัติของปริภูมิ Lp ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีบทเกี่ยวเนื่อง
5. บรรยายความเชื่อมโยงระหว่างเมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริงและฟังก์ชันการแจกแจง
6. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักในรายวิชานี้
7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain fundamental concepts and the main theorems related with measures,
including sigma-algebras, measurable spaces and measurable functions
2. describe the Lebesgue integral and its properties, including the main relevant theorems,
3. explain the difference between Riemann and Lebesgue integral
4. describe the construction of the Lp -spaces and their properties, including the relevant
theorems
5. describe the connection between Borel measures on the line and distribution functions
6. provide examples and counterexamples relating to the major theorems in the course
7. solve theoretical and practical problems related with all of the course contents by
using correct mathematical reasoning and notation.
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103623 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
4(4-0-12)
(Fourier Series and Transforms)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
การลู่เข้าแบบจุดและการลู่เข้าใน Lp ของอนุกรมฟูเรียร์ วิธีการรวบยอดได้ ผลการประสานและ
เอกลักษณ์การประมาณ โครงสร้างกลุ่มของกลุ่มวงกลมกระชับและกลุ่มของจานวนจริงที่สัมพันธ์กับอนุกรมฟู
เรียร์และการแปลง ทฤษฎีบทพลานเชอเรล การแจกแจงและสมบัติของการแจกแจง การแปลงฟูเรียร์ของการ
แจกแจง สังวัตนาการของการแจกแจง การแปลงฟูเรียร์วิยุต
Pointwise and Lp - convergence of Fourier series, summability methods, convolution
and approximate identities, the group structure of the compact circle group and the group of
real numbers as related to Fourier series and transforms, convergence and summability of
Fourier transforms, the Plancherel theorem, distribution spaces, Fourier transform and
convolution of distributions, discrete Fourier transform.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. คานวณอนุกรมฟูเรียร์และการแปลงฟูเรียร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน
2. บรรยายสมบัติของการแปลงฟูเรียร์เป็นตัวดาเนินการเชิงเส้นระหว่างปริภูมิฟังก์ชัน
3. บรรยายทฤษฎีบทหลักมูลที่เกี่ยวกับการแปลงฟูเรียร์
4. บรรยายเงื่อนไขของการมีอยู่จริงและการลู่เข้าของการแปลงฟูเรียร์ผกผัน
5. บรรยายปริภูมิ สมบัติและการแปลงฟูเรียร์ของการแจกแจงเทมเปอร์
6. อธิบายแนวคิดของการแปลงฟูเรียร์วิยุตและการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว และสามารถเขียนให้อยู่ในรูป
เมทริกซ์
7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีและฝึกแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชานี้โดยใช้การให้เหตุผลและสัญ ลักษณ์
ทางคณิตศาสตร์
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. compute the Fourier series and Fourier transforms of some simple functions
2. describe the properties of the Fourier transform as a linear operator between function spaces
3. state the fundamental theorems related with the Fourier transform
4. describe conditions on existence and convergence of the inverse Fourier transform
5. describe the space of tempered distributions, its properties, and the Fourier transform on it
6. explain the concepts of the discrete Fourier transform and the fast Fourier transform,
and express them in matrix form.
7. solve theoretical and practical problems related with the course contents by using
correct mathematical reasoning and notation.
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103624 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
4(4-0-12)
(Probability and Random Process)
วิชาบังคับก่อน: 103622 ทฤษฎีเมเชอร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: 103622 Measure Theory, or consent of the School
การแนะนาทฤษฎีความน่าจะเป็นระดับบัณฑิตศึกษา โดยเนื้อหาวิชาครอบคลุมเรื่อง ปริภูมิความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่ม การคาดหมายแบบมีเงื่อนไข กฎของจานวนมาก ทฤษฎีลิ มิตสู่ส่วนกลาง กระบวนการเฟ้นสุ่ม
ฟิลเตรชัน การวัดเชิงสุ่มปัวซง การเคลื่อนที่แบบบราวน์ และมาร์ทิงเกล
Graduate introduction to probability theory by including topics on: probability spaces,
random variables, distributions, conditional expectation, law of large numbers, central limit
theorem, stochastic processes, filtrations, Poisson random measures, Brownian motion and
martingales.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายความหมายของปริภูมิความน่าจะเป็นได้
2. อธิบายความหมายและจาแนกประเภทของตัวแปรสุ่มได้
3. อธิบายความหมายและคานวณการคาดหมายแบบมีเงื่อนไขได้
4. บอกกฎของจานวนมากและทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลางได้
5. อธิบายความหมายของกระบวนการเฟ้นสุ่มและฟิลเตรชันได้
6. อธิบายความหมายของการวัดเชิงสุ่มปัวซงได้
7. อธิบายความหมายและสมบัติที่สาคัญของการเคลื่อนที่แบบบราวน์ รวมไปถึงมาร์ทิงเกลได้
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concept of probability space
2. explain the concept of random variable and classify the types of the random variables
3. explain the concept and calculate conditional probability
4. state the law of large numbers and central limit theorem
5. explain the concept of stochastic processes and filtrations
6. explain the concept of Poisson random measures
7. explain the concept and the main properties of Brownian motion including martingales.
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103721 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
4(4-0-12)
(Stochastic Analysis)
วิชาบังคับก่อน: 103622 ทฤษฎีเมเชอร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: 103622 Measure Theory, or consent of the School
การสร้างกระบวนการเฟ้นสุ่ม มาร์ทิงเกลและเวลาหยุด การเคลื่อนที่แบบบราวน์ การหาปริพันธ์เชิง
เฟ้นสุ่มเทียบกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์ ทฤษฎีบทของกรีซานอฟ สมบัติมาร์คอฟสาหรับการแพร่แบบอิโต
สมการเชิงเฟ้นสุ่ม และการควบคุมเชิงเฟ้นสุ่ม
Construction of stochastic processes, martingale and stopping time, Brownian motion,
stochastic integration with respect to Brownian motion, Girsanov’ s theorem, local time of
Brownian motion, Markov property for Ito diffusions, stochastic differential equations,
stochastic control.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดของการสร้างกระบวนการเฟ้นสุ่มได้
2. อธิบายความหมายของมาร์ทิงเกลและเวลาหยุด รวมถึงการเคลื่อนที่แบบบราวน์ได้
3. อธิบายวิธีการหาปริพันธ์เชิงเฟ้นสุ่มเทียบกับการเคลื่อนที่แบบบราวน์ได้
4. บอกทฤษฎีบทของกรีซานอฟได้
5. บอกสมบัติมาร์คอฟสาหรับการแพร่แบบอิโตได้
6. อธิบายแนวคิดของสมการเชิงเฟ้นสุ่มได้ และการควบคุมเชิงเฟ้นสุ่มได้
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concept of construction of stochastic processes
2. explain the concept of martingale, stopping time and Brownian motion
3. explain the method of stochastic integration with respect to Brownian motion
4. state the Girsanov theorem
5. explain the Markov property for Ito diffusions
6. explain the concept of stochastic differential equations and stochastic control.
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103729 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
4(4-0-12)
(Selected Topics in Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิช านี้ ครอบคลุ มหั ว ข้อทางการวิเคราะห์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of analysis.
103828 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Functional Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Advanced content according to students’ interests, requirements and current trends in
the field of functional analysis.
103829 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Advanced content according to students’ interests, requirements and current trends in
the field of analysis.
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กลุม่ วิชาทางสมการเชิงอนุพันธ์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
4(4-0-12)
(Advanced Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมีจริง ความเป็นได้อย่างเดียว และความต่อเนื่อง
ของผลเฉลย หลักการการหดตัว ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความต่อเนื่องของผลเฉลย
เทียบกับพารามิเตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ได้ ระบบพลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชัน ระบบสมการเชิงเส้น ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้นอันดับ m และทฤษฎีเสถียร
First-order differential equations, initial value problems, existence, uniqueness and
continuity of solutions, the contraction principle, existence and uniqueness theorems,
continuity of a solution with respect to parameters, non-extendable solution, dynamical
systems, the perturbation equation, systems of linear equations, periodic systems of linear
ordinary differential equations, linear equations of m-th order, stability theory.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งเชิงเส้นและเศษส่วน
2. หาโดเมนที่ทาให้ฟังก์ชันสอดคล้องกับเงื่อนไขลิพชิทซ์
3. ประยุกต์ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวใช้ในระบบสมการปกติอันดับหนึ่งของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
4. วิเคราะห์สมบัติของผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรเสริม และภาคขยายของผลเฉลย
5. ประยุกต์การวิเคราะห์ความเสถียรกับระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. solve linear and fractional first-order ordinary differential equations
2. find domains where functions satisfy Lipschitz conditions
3. apply existence and uniqueness theorems to normal first- order systems of ordinary
differential equations
4. analyze properties of solutions of initial value problems such as dependence on
parameters and extension of solutions
5. apply stability analysis to linear and quasilinear systems of ordinary differential
equations.
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103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4(4-0-12)
(Principles of Partial Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น ปัญหาโคชี ระบบไฮ
เพอร์โบลิกของสมการอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่าง
แจ่มชัด สมการอิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผลเฉลยของปัญหาดีรีเคลในบอล ฟังก์ชันฮาร์มอ
นิ กย่ อย ทฤษฎีแอสคอลิ - อาร์ เซลา ทฤษฎีการมีจริงของผลเฉลยของปัญหาดีรีเคล สมบัติของสมการเชิง
พาราโบลา ปัญหาของดีรีเคลและนอยมันน์
Basic definitions and examples, first- order PDEs, the Cauchy problem, method of
characteristics, quasilinear, first order PDEs, quasilinear systems of PDEs, Cauchy problem, hyperbolic
systems of quasilinear first order equations, linear second-order PDEs, well-posed problems, elliptic
equations, maximum principles, harmonic functions, solution of the Dirichlet problem on a ball,
subharmonic functions, Ascoli-Arzela theorem, theorem of existence of solutions to a Dirichlet
problem, properties of parabolic equations, Dirichlet and Neumann problems.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ใช้วิธีการลักษณะเฉพาะในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งที่มีฟังก์ชันไม่ทราบค่าเดียว
2. สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมบนพื้นผิวที่ผลเฉลยมีความไม่ต่อเนื่อง;
3. หาลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ย่อย และ ระบุเงื่อนไข
4. กาหนดปัญหาค่าเริ่มต้นที่ไม่เป็นลักษณะเฉพาะสาหรับระบบสมการอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น
5. หาโดเมนของความเป็นหนึ่งเดียวของผลเฉลยของปัญหาเริ่มต้นสาหรับระบบสมการอันดับหนึ่งที่
เป็นไฮเพอร์โบลิก
6. ใช้หลักการสูงสุดทั้งอ่อนและเข้มในการวิเคราะห์สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงอิลลิปติก
7. กาหนดและวิเคราะห์ปัญหาของดิรีเคลและของฟอนนอยมันน์
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. use the method of characteristics for a solving a first-order partial differential
equation with a single unknown function
2. construct appropriate conditions on the surface where a solution has a discontinuity
3. find characteristics of a system of partial differential equations and conditions on them
4. formulate a non-characteristic initial value problem for a system of quasilinear partial
differential equations
5. find domains of uniqueness of a solution of initial value problems for a hyperbolic
linear system of first-order equations
6. use weak and strong maximum principles for analysis of an elliptic second-order PDE
7. formulate and analyze Dirichlet and von-Neumann problems.
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103731 การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
4(4-0-12)
(Group Analysis of Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
กรุปของการแปลงมาตรา ผลเฉลยคล้ายในตัว กรุปลีเฉพาะที่แบบหนึ่งพารามิเตอร์ของการแปลง ค่า
ยืนยง และแมนิโฟลด์ยืนยงของกรุป การต่อออกไปของกรุปลี พีชคณิตลีของตัวดาเนินการ ระบบเหมาะที่สุด
ของพีชคณิตย่อย การแปลงสมมูล การจาแนกกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์ กรุปแบบหลายพารามิเตอร์ ผลเฉลย
ยื น ยงและผลเฉลยยื น ยงของสมการเชิง อนุ พันธ์ ย่ อย สมมาตรลี แบคกลั นด์ การแปลงสั มผั ส อั นดั บ จ ากั ด
สมมาตรและกฎอนุรักษ์ ทฤษฎีบทของเนอเทอร์
Group of scale transformations, self- similar solutions, one- parameter local Lie groups
of transformations, invariants and invariant manifolds of a group, prolongation of a Lie group,
Lie algebra of operators, optimal system of subalgebras, equivalence transformations, group
classification of differential equations, multi-parameter groups, invariant and partially invariant
solutions of PDEs, Lie-Backlund symmetries, contact transformations of finite order, symmetry
and conservation laws, Noether's theorem.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของกรุปลีและพีชคณิตลี ปริภูมิเวกเตอร์ของตัวก่อกาเนิดและการจาแนกของพีชคณิตลี
2. อธิบายและทางานด้วยหลักการพื้นฐานของการแปลงของกรุปลี รวมถึงการประยุกต์กับสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยได้แก่กรุปลีที่ยอมรับและการแปลงสมมูล
3. ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงกรุปกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับการหากรุปลีที่ยอมรับและการ
จาแนกของสมการเชิงอนุพันธ์เทียบกับกรุปลีที่ยอมรับ
4. ประยุกต์วิธีการวิเคราะห์เชิงกรุปกับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยสาหรับการหาค่ายืนยงและค่ายืนยงเพียง
บางส่วนของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
5. อธิบายหลักการพื้นฐานของสมมาตรลีแบคกลันด์และความสัมพันธ์ระหว่างสมมาตรลีแบคกลันด์กับ
กฎอนุรักษ์ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain fundamentals of Lie groups and Lie algebras: vector space of generators and
classification of Lie algebras
2. explain and work with fundamental concepts of Lie group of transformations and their
applications to PDEs: admitted Lie group and equivalence Lie group
3. apply the group analysis method to PDEs for finding admitted Lie groups and the
classification of PDEs with respect to admitted Lie groups
4. apply the group analysis method for finding invariant and partially invariant solutions of PDEs
5. explain fundamentals of Lie-Backlund symmetries and relations between Lie-Backlund
symmetries and conservation laws of PDEs.
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103739 หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
4(4-0-12)
(Selected Topics in Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางสมการเชิงอนุพันธ์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of differential equations.
103839 หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Advanced content according to students’ interests, requirements and current trends in
the field of differential equations.
กลุม่ วิชาทางคณิตศาสตร์การเงิน
103641 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
4(4-0-12)
(Time Series Analysis and Forcecasting)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
สถิติพื้นฐานสาหรับการพยากรณ์ การวิเคราะห์ถดถอยและการพยากรณ์ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้ง
เลขชี้กาลัง แบบจาลองอารีมา ฟังก์ชันถ่ายทอดและแบบจาลองการแทรกแซง
Statistics background for forecasting, regression analysis and forecasting, exponential
smoothing methods, ARIMA models, transfer functions and intervention models.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดและวิธีการของตัวแบบถดถอยเชิงเดียวและตัวแบบถดถอยเชิงซ้อน
2. อธิบายและคานวณค่าพยากรณ์โดยวิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลัง
3. อธิบายและคานวณค่าพยากรณ์โดยใช้แบบจาลองอารีมา
4. อธิบายแนวคิดของฟังก์ชันถ่ายทอดและแบบจาลองการแทรกแซง
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Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concepts and methods of simple and multiple regression
2. explain and compute the forecasts using the exponential smoothing method
3. explain and compute the forecasts using the ARIMA models
4. explain the concept of transfer function and intervention models.
103642 สถิติเชิงอนุมาน
4(4-0-12)
(Statistical Inference)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
วงศ์ของการแจกแจง สมบัติที่พึงประสงค์ของตัวสถิติและของตัวประมาณค่า การประมาณแบบจุด
วิธีการหาตัวประมาณแบบต่าง ๆ ทฤษฎีทางสถิติ ขอบเขตล่างของ ตัวประมาณไม่เอนเอียง การประมาณเป็น
ช่วงและแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน บทตั้งของเนย์มาน และเพียร์สัน แบบทดสอบที่มีกาลังสูงสุด
และมีกาลังสูงสุดสม่าเสมอ
Families of distributions; desired properties of statistics and of estimators; point
estimation and methods of estimation; some statistical theorems, lower bound of unbiased
estimator; interval estimation and concept of hypothesis testing, Neymann – Pearson lemma,
most power and uniformly most powerful test
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายวงศ์ของการแจกแจงต่าง ๆ
2. อธิบายสมบัติที่พึงประสงค์ของตัวสถิติและตัวประมาณค่า
3. หาตัวประมาณค่าแบบจุดและอธิบายวิธีการหาตัวประมาณค่าแบบต่าง ๆ
4. อธิบายบางทฤษฎีบททางสถิติที่สาคัญ ขอบเขตล่างของตัวประมาณค่าที่ไม่เอนเอียง ช่วงการประมาณ
ค่า และแนวคิดของการทดสอบสมมติฐาน
5. หาบริเวณวิกฤตและแบบทดสอบที่มีกาลังสูงสุดและมีกาลังสูงสุดสม่าเสมออย่างมีนัยสาคัญสาหรับการ
ทดสอบสมมติฐาน
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concept of family of distributions
2. explain the desired properties of statistic and of estimator
3. find the point estimation and explain the methods of estimation
4. explain some statistical theorems: lower bound of unbiased estimator, interval
estimation and concept of hypothesis testing
5. find the critical region and most power and uniformly most powerful test with
significance for testing the hypothesis.
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103643 การวิจัยดาเนินการ
4(4-0-12)
(Operations Research)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
กาหนดการเชิงเส้น แบบจาลองการขนส่ง กาหนดการพลวัต แบบจาลองสินค้าคงคลัง และแบบจาลองคิว
Linear programming, transportation models, dynamic programming, inventory models and
queueing models.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดของกาหนดการเชิงเส้น
2. กาหนดและวิเคราะห์ปัญหากาหนดการเชิงเส้น
3. สร้างและแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับแบบจาลองการขนส่ง
4. อธิบายแนวคิดของกาหนดการพลวัต
5. กาหนดและวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองสินค้าคงคลัง
6. กาหนดและวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแบบจาลองคิว
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concept of linear programming
2. formulate and analyze linear programming problems
3. build and solve transportation models
4. explain the concept of dynamic programming
5. formulate and analyze problems with inventory models
6. formulate and analyze problems with queueing models.
103741 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน
4(4-0-12)
(Mathematics of Financial Derivatives)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
การแนะนาสู่การกาหนดราคาหลักทรัพย์อนุพันธ์บนพื้นฐานอาบิทราจ โดยเนื้อหาวิชาครอบคลุมเรื่อง
อาบิทราจ การปรับมูลค่าความเสี่ยงเป็นกลาง สมมุติฐานลอกนอร์มัล ต้นไม้ทวินาม สูตรของแบลค-โชล และ
การประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบลค-โชล สิทธิเลือกแบบอเมริกัน ตัวแบบอัตราดอกเบี้ยแฟกเตอร์เดียว
การสลับเปลี่ยน เพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุด เพดานอัตราดอกเบี้ยต่าสุดและอนุพันธ์บนพื้นฐานของอัตรา
ดอกเบี้ย ความเสี่ยงเครดิตและอนุพันธ์เครดิต
Introduction to arbitrage-based pricing of derivative securities, including the topics on
arbitrage, risk-neutral valuation, the log-normal hypothesis, binomial trees, the Black-Scholes
formula and applications, the Black-Scholes partial differential equation, American options,
one-factor interest rate models, swaps, caps, floors, and other interest-based derivatives,
credit, risk and credit derivatives.
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดเรื่องอาบิทราจ และการปรับมูลค่าความเสี่ยงเป็นกลางได้
2. อธิบายแนวคิดของสมมุติฐานลอกนอร์มัล และต้นไม้ทวินามได้
3. บอกสูตรของแบลค-โชล และนาสูตรของแบลค-โชล ไปประยุกต์ใช้ได้
4. อธิบายแนวคิดเรื่องสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยแบลค-โชลได้
5. อธิบายแนวคิดของสิทธิเลือกแบบอเมริกัน ตัวแบบอัตราดอกเบี้ยแฟกเตอร์เดียว และการสลับเปลี่ยนได้
6. อธิบายแนวคิดของเพดานอัตราดอกเบี้ยสูงสุ ด เพดานอัตราดอกเบี้ยต่าสุด และอนุพันธ์บนพื้นฐานของ
อัตราดอกเบี้ยได้
7. อธิบายแนวคิดของความเสี่ยงเครดิต และอนุพันธ์เครดิตได้
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concepts of arbitrage and risk-neutral valuation
2. explain the concepts of log-normal hypothesis and binomial trees
3. state the formula of the Black-Scholes formula and apply it
4. explain the concept of the Black-Scholes partial differential equation
5. explain the concepts of American options, one- factor interest rate models, swaps,
caps, floors
6. explain the concepts of other interest-based derivatives
7. explain the concepts of credit, risk and credit derivatives.
103743 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน
4(4-0-12)
(Continuous Models in Finance)
วิชาบังคับก่อน: 103741 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: 103741 Mathematics of Financial Derivatives, or consent of the School
การกาหนดราคาหลักทรัพย์อนุพันธ์บนพื้นฐานอาบิทราจที่ต่อเนื่องมาจากรายวิชาคณิตศาสตร์ของ
อนุพันธ์ทางการเงิน สมการแบลค-โชล และการวางนัยโดยทั่วไป การวัดมาร์ทิงเกลสมมูล ทฤษฎีตัวแทนมาร์ทิง
เกล ราคาตลาดของความเสี่ยง การประยุกต์ในเรื่องของการเปลี่ยนนิวเมอไรและการวิเคราะห์ควอนโต ตัวแบบ
อัตราดอกเบี้ย แนวทางศึกษาของฮีต -แจโร-มอร์ตัน และความสัมพันธ์กับตัว แบบอัตราระยะสั้น แนวทาง
การศึกษาความผันผวนแบบสไมล์และสกิวในสามวิธีคือ ใช้ตัวแบบกระโดด ตัวแบบความผันผวนเฉพาะที่ และ
ตัวแบบความผันผวนเฟ้นสุ่ม
A second course in arbitrage- based pricing of derivative securities. The Black- Scholes
model and its generalizations: equivalent martingale measures, the martingale representation
theorem, the market price of risk, applications including change of numeraire and the analysis
of quantos. Interest rate models: the Heath-Jarrow-Morton approach and its relation to shortrate models. The volatility smile/skew and approaches to accounting for it: underlyings with
jumps, local volatility models, and stochastic volatility models.
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดของสมการแบลค-โชล และการวางนัยโดยทั่วไปได้
2. อธิบายการวัดมาร์ทิงเกลสมมูลได้ รวมถึงบอกทฤษฎีตัวแทนมาร์ทิงเกลได้
3. กาหนดราคาตลาดของความเสี่ยง และประยุกต์เรื่องการเปลี่ยนนิวเมอไรและการวิเคราะห์ควอนโตได้
4. อธิบายแนวคิดของตัวแบบอัตราดอกเบี้ย แนวทางการศึกษาของฮีต -แจโร-มอร์ตัน และความสัมพันธ์
กับตัวแบบอัตราระยะสั้นได้
5. อธิบายแนวทางการศึกษาความผันผวนแบบสไมล์และสกิวในสามวิธีคือ ใช้ตัวแบบกระโดด ตัวแบบ
ความผันผวนเฉพาะที่ และตัวแบบความผันผวนเฟ้นสุ่มได้
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concept of the Black-Scholes model and its generalizations
2. explain the concept of the equivalent martingale measures and the martingale
representation theorem
3. explain the concept of the market price of risk, applications including change of
numeraire and the analysis of quantos
4. explain the concept of interest rate models: the Heath- Jarrow- Morton approach and
its relation to short-rate models
5. explain the concept of the volatility smile/ skew and approaches to accounting for it:
underlyings with jumps, local volatility models, and stochastic volatility models.
103748 หัวข้อที่เลือกสรรทางความน่าจะเป็น
4(4-0-12)
(Selected Topics in Probability)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางความน่าจะเป็น โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of probability.
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103749 หัวข้อที่เลือกสรรทางสถิติ
4(4-0-12)
(Selected Topics in Statistics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางสถิติ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความต้องการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of statistics.
103848 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์การเงิน
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Mathematics of Finance)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางทางคณิตศาสตร์การเงิน โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Advanced content according to students’ interests, requirements and current trends in
the field of mathematics of finance.
กลุม่ วิชาทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4(4-0-12)
(Numerical Linear Algebra)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
แง่มุมเชิงวิเคราะห์และคานวณของพีชคณิตเชิงเส้นเมทริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมท
ริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีทาซ้า ปัญหากาลังสองน้อยสุด ปัญหาค่าเฉพาะ
Analysis and computational aspects of linear algebra and matrices by focusing on matrix
factorization, systems of linear equations and iterative methods, least squares problem,
eigenvalue problems.
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการดาเนินการจุดลอยตัว ความเที่ยงเชิงอันตะ การคานวณเชิงเมทริกซ์
ตัวแบบจานวนจุดลอยตัว การวิเคราะห์การปัดตัวเลขให้เป็นจานวนเต็ม
2. อธิบายและทางานกับแนวคิดพื้นฐานของพีชคณิตเชิงเส้น การดาเนินการเชิงเวกเตอร์และเมทริกซ์
การแบ่งกั้นของเมทริกซ์ เเมทริกซ์แถบ นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์
3. ประยุกต์วิธีการตรงในการแก้ร ะบบเชิงเส้นของสมการเชิงพีชคณิต การใช้วิธีกาจัดของเกาส์ การแยก
ด้วยค่าเอกฐาน การแยกตัวประกอบ LU
4. ประยุกต์วิธีการแยกตัวประกอบต่าง ๆ การแยกตัวประกอบของโฆเลสกี การกวาดและการแยกตัว
ประกอบ LU สาหรับระบบสามแนวเฉียง การสะท้อนของเฮาส์โฮล์เดอร์
5. ประยุกต์วิธีการเชิงคานวณซ้า กล่าวคือ วิธีการของจาโคบี และ เกาส์-ซายเดล
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain fundamentals of floating point operations: finite precision matrix computation,
floating point number models, round off analysis
2. explain and work with fundamental concepts of linear algebra: vector- matrix
operations, partitioning of a matrix, banded matrix, vector and matrix norms
3. apply direct methods for solving linear systems of algebraic equations: Gauss
elimination method, singular value decomposition, LU-factorization
4. apply methods of factorization: Cholesky factorization, sweep and LU factorization for
tridiagonal systems, Householder reflection
5. apply iterative methods: Jacoby and Gauss-Seidel methods, SOR-methods.
103652 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
4(4-0-12)
(Computer Tools for Mathematical Research)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
แนวคิ ด ในการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การวิ จั ย เชิ ง คณิ ต ศาสตร์ โดยรวมหั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์และเครือข่าย ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์ การเตรียม
เอกสารเชิงคณิตศาสตร์ การคานวณเชิงสัญลักษณ์ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและกราฟิก
Aspects of computers used in mathematical research, including the Unix operating
system and networking, electronic resources for mathematical research, mathematical
document preparation, computer programming, symbolic computation, programming with
advanced numerical libraries, and graphics.
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ดาเนินการค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ได้
2. ใช้ระบบ Latex ในการจัดเตรียมเอกสารทางคณิตศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ ได้
3. ใช้ซอฟท์แวร์ทางคณิตศาสตร์สาหรับการคานวณเชิงสัญลักษณ์ การคานวณเชิงตัวเลข การเขียนกราฟ
รวมไปถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว
4. เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการคานวณเชิงตัวเลข และการเขียนกราฟ จากคลังข้อมูลที่มีอยู่ได้
อย่างถูกต้อง
5. ใช้งานคาสั่งพืน้ ฐานต่าง ๆ ที่ทางานบนระบบ Unix และ Linux ได้
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. perform online literature search
2. prepare mathematical documents using the LaTeX typesetting system
3. use symbolic mathematical software for symbolic and numerical computations,
graphing and animation
4. write a computer program for numerical computation and graphing with the help of
standard numerical and graphic libraries
5. execute common commands on a Unix/Linux terminal on the command line.
103653 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับการแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4(4-0-12)
(Numerical Methods for Solving Partial Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
ความสาคัญของการระเบียบวิธีเชิงตัวเลข สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยประเภทพาราโบลิก ประเภทอีลิปติก
และประเภทไฮเปอร์โบลิก ระเบียบวิธีเชิงผลต่างจากัดและการหาผลเฉลย ระเบียบวิธีชิ้นประกอบจากัดกับการ
หาผลเฉลย ระเบียบวิธีสมาชิกตามขอบ ผลเฉลยของปัญหาค่าขอบเบื้องต้น
The essential roles of numerical methods, types of partial differential equations;
parabolic, elliptic, and hyperbolic, finite difference method, finite element method, boundary
element method, numerical solution to some boundary value-problems.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สาธิ ต ความเข้ า ใจของบทบาทและความส าคั ญ ของระเบี ย บวิ ธีเ ชิง ตัว เลขในทางวิท ยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์
2. สาธิตความเข้าใจหลักการของระเบียบวิธีเชิงตัวเลขแบบดั้งเดิมบางระเบียบวิธี อาทิ ระเบียบวิธีผลต่าง
จากัด ระเบียบวิธีสมาชิกจ ากัด และระเบียบวิธีส มาชิกตามขอบ ต่อการหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์ได้
3. สาธิตกระบวนการ ขั้นตอนวิธี ในการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีต่าง ๆ สาหรับสมการเชิงอนุพันธ์บางประเภทได้
4. แสดงกระบวนการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขสาหรับปัญหาค่าขอบ
5. ระบุและจาแนกข้อดีและข้อเสียของระเบีบบวิธีเชิงตัวเลขประเภทต่าง ๆ ในบริบทที่แตกต่างกันได้
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Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. show understanding of the role of numerical methods in general science and engineering
contexts
2. show understanding of the main concept of some conventional numerical methods
such as finite difference, finite element and boundary element methods for the solution
of differential equations
3. demonstrate the procedure of applying various numerical methods to selected PDEs
4. numerically find solutions to some boundary vale-problems
5. identify the advantages and disadvantages of the various numerical methods under
different contexts.
103654 วิธีสมาชิกจากัด
4(4-0-12)
(Finite Element Method)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
แนวคิดพื้นฐานของระเบียบวิธีชิ้นประกอบจากัด การสร้างสมการระเบียบวิธีชิ้นประกอบจากัดโดยวิธี
ตรง การสร้างสมการระเบียบ วิธีชิ้นประกอบจากัดโดยวิธีการถ่วงน้าหนักเศษตกค้าง ฟังก์ชันการประมาณค่า
ในช่วงชิ้นประกอบ และ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลขบนชิ้นประกอบ การประยุกต์กับปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น
Basic concepts of finite element methods, formulation of finite element methods by
direct methods, formulation of finite element methods by weighted residual method, element
interpolation functions and numerical integration over elements, applications to some basic
PDEs.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สาธิตความเข้าใจในหลักการและความสาคัญของระเบียบวิธีสมาชิกจากัด
2. สาธิตความเข้าใจในวิธีการที่แสดงถึงที่มาของแนวคิดของระเบียบวิธี
3. ประกอบสร้างระบบสมการเชิงเส้นที่เป็นผลมาจากแนวคิดและหลักการของระเบียบวิธี
4. แสดงการคานวณค่าประมาณเชิงตัวเลขของการหาปริพันธ์บนสมาชิก
5. ประยุกต์ระเบียบวิธีกับปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์บางประเภทใน 2 มิติ
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Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. show understanding of the concept and significance of the finite element method
(FEM)
2. show understanding of direct and formal (basic energy and weighted residual) methods
for deriving finite element equations
3. formulate the system of linear equations resulted from the construction of the
method,
4. perform numerical integration over elements
5. numerically apply the FEM to some selected forms of PDEs in 2 dimensions.
103655 การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-12)
(Applied Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น
การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงอนุพันธ์ทั้งแบบสามัญและแบบย่อยบางประเภท
Error analysis, solutions of systems of linear equations, solutions of nonlinear
equations, interpolations, least square approximation, numerical differentiation and
integration, numerical solutions of some ordinary and partial differential equations.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถบอกนิยามของความคลาดเคลื่อนประเภทต่าง ๆ พร้อมยกตัวอย่างได้
2. แสดงกระบวนการหาผลเฉลยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น และระบบสมการเชิงเส้น ทั้งแบบเชิงวิเคราะห์
และแบบเชิงตัวเลขได้
3. คานวณหาการประมาณค่าของข้อมูล และการประมาณค่ากาลังสองน้อยสุดได้
4. สาธิตกระบวนการการประมาณค่าเชิงตัวเลขของอนุพันธ์และปริพันธ์ได้
5. แสดงการใช้ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขบางประเภท สาหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์บางประเภทได้
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. state the definitions of error types with examples
2. perform, both numerically and analytically, processes of finding solutions to nonlinear
equations, and systems of linear equations
3. compute some interpolation problems, and least square approximation
4. demonstrate the process of numerically approximating differentiation and integration
5. apply some numerical methods for solving given problems of ODEs or PDEs.
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103656 ระเบียบวิธีเมชเลสด้วยการโคโลเคชั่น
4(4-0-12)
(Collocation Meshless Method)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
ระบบสมการเชิงเส้นและการหาผลเฉลย การประมาณค่าของข้อมูลใน 1 มิติ การประมาณค่าของ
ข้อมูลที่กระจัดกระจายด้วยพหุนามลากรางค์ ฟังก์ชันรัศมีฐานหลัก การประมาณค่าด้วยฟังก์ชันรัศมีฐานหลัก
การประมาณค่าอนุพันธ์ด้วยหลักการโคโลเคชั่น การประยุกต์กับปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ การประยุกต์
กับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัจจัยแวดล้อมอื่น ๆ ที่สาคัญสาหรับหลักการโคโลเคชั่น
Linear systems of equations and solving methods, data interpolation in 1 dimension,
scattered data interpolation using Lagrange polynomials, radial basis function, data
interpolation using radial basis function, approximation of derivatives using radial basis
function, applications to ODE and PDEs, further important factors for considerations with the
collocation method.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นอย่างง่ายได้
2. สาธิตความเข้าใจในแนวคิดและความสาคัญของระเบียบวิธีการประมาณค่าของข้อมูลได้
3. คานวณการประมาณค่าของข้อมูลโดยพหุนามของลากรางค์ได้
4. สาธิตความเข้าใจในลักษณะและคุณสมบัติของฟังก์ชันรัศมีฐานหลัก
5. คานวรณการประมาณค่าของข้อมูลโดยใช้รัศมีฐานหลัก
6. ประมาณค่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยหลักการโคโลเคชั่นด้วยฟังก์ชันรัศมีฐานหลักได้
7. ประยุกต์ระเบียบวิธีโคโลเคชั่นด้วยฟังก์ชันรัศมีฐานหลักสาหรับการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ได้
8. สาธิตความเข้าใจข้อดีและข้อจากัดของระเบียบวิธี
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. numerically solve some simple linear systems of equations
2. show understanding of the concepts and importance of interpolation methods of data
3. compute interpolation of given data using Lagrange polynomials
4. show understanding of the behavior and properties of radial basis functions
5. perform interpolation using radial basis functions
6. approximate the values of derivatives of functions using the concept of collocation with
radial basis functions
7. apply the collocation method with radial basis functions to some differential equations
8. show understanding of the advantages and disadvantages of the methods.
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103758 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-12)
(Selected Topics in Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of numerical analysis.
103858 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Numerical Analysis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Advanced content according to students’ interests, requirements and current trends in
the field of numerical analysis.
กลุม่ วิชาทางการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4(4-0-12)
(Continuum Mechanics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรูปที่จุด และการได้มาของสมการหลักมูลโดยการประยุกต์
กฎพื้นฐานของกฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎต่าง ๆ ทางอุณหพลศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และอัตราความเครียด สมการพื้นฐานที่กากับพฤติกรรมของภาวะ
ต่อเนื่องใด ๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล
Analysis of stress and deformation at a point and the derivation of the fundamental
equations by applying the basic laws of conservation of mass, energy, and momentum and
those of thermodynamics; development of relationships ( constitutive laws) between stress,
strain, and strain rate; basic equations governing the behavior of any continuum and
applications to solids and fluids.
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. นาสมบัติหลักการพีชคณิตของเทนเซอร์ไปใช้
2. ดาเนินการกับพิกัดเทนเซอร์
3. ประยุกต์ใช้เทนเซอร์แคลคูลัส ซึ่งได้แก่ โคแวเรียนต์ของอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง และใน
ระบบพิกัดต่าง ๆ
4. ใช้ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม
5. กาหนดกฏอนุรักษ์พลังงานซึ่งใช้ในกลศาสตร์ต่อเนื่อง
6. ประยุกต์องค์ประกอบของอุณหพลศาสตร์ทางคณิตศาสตร์
7. สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์จากหลักการสาคัญของกลศาสตร์ต่อเนื่อง
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. use fundamental algebraic properties of tensors
2. operate with tensor coordinates
3. apply tensor calculus, such as covariant derivatives of first and second orders, and their
representations in various coordinate systems
4. use curvilinear coordinate systems, in particular, cylindrical and spherical coordinate
systems
5. formulate conservation laws of used in continuum mechanics
6. apply elements of mathematical thermodynamics
7. derive mathematical models from the main principles of continuum mechanics.
103762 ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4(4-0-12)
(Classical Models of Continuum Mechanics)
วิชาบังคับก่อน: 103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: 103761 Continuum Mechanics, or consent of the School
วิชานี้ต่อเนื่องมาจากวิชากลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง (103761) โดยครอบคลุมหัวข้อ ของเหลวและแก๊ส
ตัวแบบเฉพาะราย กระบวนการกระจาย และการผิดรูปของของแข็ง ทฤษฎีความยืดหยุ่นเชิงเส้น
This is a continuing course from Continuum Mechanics (103761). Topics include: liquid
and gas, particular models, dissipative processes, deformation of solids, and linear elasticity
theory.
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของสมการพลศาสตร์ของก๊าซ กฎอนุรักษ์ในรูปปริพันธ์และรูปอนุพันธ์
2. ประยุกต์กฎอนุรักษ์ในรูปอินทิกรัลสาหรับสร้างเงื่อนไขแรงคิน ฮูโกนอย
3. อธิบายคลื่นรีมันน์และผลเฉลยแพรนด์เทิล-เมเยอร์
4. อธิบายและทางานกับผลเฉลยคล้ายในตัวของสมการพลศาสตร์ของก๊าซแบบหนึ่งพารามิเตอร์เพื่อ
สร้างผลเฉลยแม่นตรงของการสลายตัวของปัญหาที่มีความไม่ต่อเนื่องใด ๆ
5. อธิบายหลักการพื้นฐานของทฤษฎียืดหยุ่นเชิงเส้น
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain fundamentals of the gas dynamics equations: integral conservation laws and
their differential forms
2. apply the integral form of conservation laws for constructing Rankine- Hugoniot
conditions;
3. explain Riemann waves and Prandtl-Meyer solutions
4. explain and work with self-similar solutions of one-dimensional gas dynamics equations
for constructing exact solutions of decay of arbitrary discontinuity problems
5. explain fundamentals of linear elasticity theory.
103763 หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล
4(4-0-12)
(Mathematical Principles of Fluid Mechanics)
วิชาบังคับก่อน: 103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: 103761 Continuum Mechanics, or consent of the School
สมการการเคลื่อนที่ สัจพจน์ของสโตกส์ สมการออยเลอร์ สมการพลังงาน เอนโทรปี เอนทัลปี และ
อุณหภูมิ การไหลแบบบีบอัดไม่ได้ของของไหลอุดมคติ สมการพลศาสตร์ของไหลแบบหนืดและแบบไม่หนืด
อุดมคติสมการนาเวียร์-สโตกส์แบบบีบอัด
Equations of motion, Stokes’ axioms, Euler equations, energy equation, entropy,
enthalpy, and temperature, ideal incompressible fluid, ideal inviscid and viscid fluid dynamics
equations, compressible Navier-Stokes equations.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของกลศาสตร์ของไหล สัจพจน์ของสโตกส์ และการได้มาของสมการพลศาสตร์ของไหล
2. อธิบายความรู้พลศาสตร์ของไหลแบบไม่หนืด สมการออยเลอร์และสมบัติ
3. อธิบายสมการความหนืดของพลซาสตร์การไหลแบบไม่บีบอัด (สมการนาเวียร์-สโตกส์)
4. สร้างผลเฉลยเฉพาะ (การไหลแบบคูเอท, การไหลแบบปัวซอยย์) และการประยุกต์
5. ประยุกต์การประมาณลาดับก่อนของสมการนาเวียร์-สโตกส์
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Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain fundamentals of fluid mechanics: Stokes’ axioms and derivation of the fluid
dynamics equations
2. explain concepts of inviscid fluid dynamics: Euler equations and their properties
3. explain viscid incompressible fluid dynamics equations (Navier-Stokes equations)
4. construct particular solutions (Couette flow, Poiseuille flow) and their applications
5. apply a priori estimates to the Navier-Stokes equations.
103768 หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ
4(4-0-12)
(Selected Topics in Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางกระบวนการสัญญาณ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of signal processing.
103868 หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Signal Processing)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
Advanced content according to students’ interests, requirements and current trends in
the field of signal processing.
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กลุม่ วิชาทางการประกันภัย
103772 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต
4(4-0-12)
(Life Insurance Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
แนวคิดเบื้องต้นของการประกันภัย รายรับรายปีในประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย เงินสารอง ตัวแบบเชิง
สุ่ มส าหรั บ การประกัน ชีวิต ตัว แบบมาร์ คอฟ ตัว แบบเชิงสุ่ มส าหรับอัตราดอกเบี้ย และการเกิด/ตายของ
ประชากร การไหลของเงินสดและเงินสารอง ทุนสารองปกคลุมและสมการเชิงอนุพันธ์ทีเลย์ ทฤษฎีบทแฮท
เทอนดอร์ฟ และกรมธรรม์ยูนิต-ลิงค์
Basic concepts of life insurance: life annuities, benefit premiums, benefit reserves.
Stochastic models for life insurance mathematics: Markov models, stochastic processes for
interest rates and demography, cash flows and reserves, cover capital and Thiele’s differential
equation, Hattendorff’s theorem, and unit-link policies.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นของการประกันภัย
2. อธิบายและคานวณรายรับรายปีในประกันชีวิต เบี้ยประกันภัย เงินสารอง
3. อธิบายตัวแบบเชิงสุ่มสาหรับการประกันชีวิต ตัวแบบมาร์คอฟ ตัวแบบเชิงสุ่มสาหรับอัตราดอกเบี้ย
และการเกิด/ตายของประชากร
4. อธิบายและคานวณการไหลของเงินสดและเงินสารอง ทุนสารองปกคลุมและสมการเชิงอนุพันธ์ทีเลย์
5. อธิบายทฤษฎีบทแฮทเทอรดอร์ฟ และกรมธรรม์ยูนิต-ลิงค์
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. explain the concept of life insurance
2. explain and compute Life Annuities, benefit premiums and benefit reserves
3. explain the stochastic models for life insurance, Markov models, stochastic processes
for interest rates and demography
4. explain and compute the cash flows and reserves, cover capital and Thiele’ s
differential equation
5. explain Hattendorff’s theorem and unit-link policies.
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กลุม่ วิชาทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ
103787 หัวข้อที่เลือกสรรทางเรขาคณิต
4(4-0-12)
(Selected Topics in Geometry)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางเรขาคณิต โดยเนื้ อ หาจะแตกต่ า งกั น ไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทันสมัย
Content according to students’ interests, requirements and current trends in the field
of geometry.
103788 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
4(4-0-12)
(Selected Topics in Mathematics in Modern Technology)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางการกาเนิดและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยเนื้อหาจะแตกต่างกัน
ไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้ เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒ นาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีทันสมัย
This course covers topics in the development and application of modern technology.
Contents is according to students’ interests and requirements and the current trends in
research and development relating mathematics and modern technology.
103789 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4(4-0-12)
(Selected Topics in Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in the field of applied mathematics. Content is according to
students’ interests, requirements and current trends in research and development of applied
mathematics.
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103888 หัวข้อชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Mathematics in Modern Technology)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวขั้นสูงทางการกาเนิด และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทันสมัย โดยเนื้อหาจะแตกต่าง
กันไปตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีทันสมัย
This course covers advanced topics in the development and application of modern
technology. Contents is according to students’ interests and requirements and the current
trends in research and development relating mathematics and modern technology.

103889 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
4(4-0-12)
(Advanced Topics in Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite: Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers advanced topics in the field of applied mathematics. Content is
according to students’ interests, requirements and current trends in research and
development of applied mathematics.
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(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ (Thesis Courses)
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
(M.Sc. Thesis)
วิชาบังคับก่อน: โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
Prerequisite: Consent of the thesis advisor
การวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการเขียนวิทยานิพนธ์ ซึ่งชี้ถึงทักษะการค้นพบความรู้ใหม่ด้วยความเอกภาพ
Quality thesis research, indicating skills of independent discovery of new knowledge.
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง: นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถเตรียมโครงร่างการวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อหนึ่ง ๆ ทางคณิตศาสตร์
2. สามารถทบทวนวรรณกรรมการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์
3. สามารถดาเนินการวิจัยเชิงลึกเรื่องหัวข้อหนึ่ง ๆ ในคณิตศาสตร์ ถึงแนวเขตของสาขาวิชาในปัจจุบัน
4. สามารถเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษที่นาเสนอรายละเอียดและผลของการทาวิจัยในด้วยวิธีการ
ที่มีเหตุผล สมบูรณ์และชัดเจน
5. สามารถสื่อผลของการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษให้ผู้ฟังที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยการนาเสนอ
ปากเปล่า
6. สามารถตอบค าถามที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ช าที่ ท าวิ จั ย อยู่ แ ละงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ ท ามา ให้ ผู้ ฟั ง ที่ เ ป็ น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ โดยการนาเสนอปากเปล่า
Expected Learning Outcomes: Upon completion of this course, students will be able to
1. prepare a research proposal on a mathematical topic
2. review scientific research literature
3. conduct in- depth research on a topic in mathematics up to the current frontier in the
field,
4. write a thesis in the English language which presents the details and results of their
research work in logical, complete and clear manner
5. communicate the results of their research work in the English language to an audience
of specialists in the field through an oral presentation
6. correctly answer questions related to the field of research and their own research work
to an audience of specialists in the field in an oral presentation.
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(5) หมวดวิชาเลือกจากสาขาวิชาอื่น
204646 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Management Technology)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดและทฤษฎีของการจัดการข้อมูล สถาปตยกรรมฐานข้อมูลฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ แบบจาลอง
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การออกแบบ ฐานข้อมูลระดับตรรกะด้วยการนอรมัลไลซ์ การออกแบมูลบ ฐานข้อมูล
ระดับ กายภาพ การประยุกตใชฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ ภาษาในการสอบถามและจัดการ ข้อมูลการ
จัดการรายการเปลี่ยนแปลง ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลการจัดการข้อมูลสมัยใหม่ อาทิ ข้อมูลขนาดใหญ่
และภาษาสอบถามแบบไม่มีโครงสร้าง
Concepts and theories in data management; database architecture; relational database;
relational database model; logical database design with normalization; physical database
design; database applications in information work; languages in data query and management;
transaction management; data security; modern data management such as Big Data and
NoSQL.
204647 ความมั่นคงของข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Security)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลปญหาที่เกิดจากการกระทาของคนและจากระบบ เชน
อาชญากรรมคอมพิวเตอรและปญหาด้านจริยธรรม ภาวะเสี่ยงของข้อมูลการจัดการความมั่นคงปลอดภัย และ
การควบคุ ม การเขาถึ ง เทคโนโลยี แ ละเครื่ อ งมือ ที่ ใ ชส าหรับ ความมั่ น คงปลอดภัยของข้ อ มู ล การควบคุม
เครือข่ายคอมพิวเตอร การปองกันการบุกรุก การควบคุมทางชีวภาพ วิทยาการเข้ ารหัสลับ เชน การเข้ารหัส
และการถอดรหัส คีย์สวนตัวและคีย์สาธารณะ ลายมือชื่อดิจิทัล ฯลฯ ประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่ เกี่ยวข
องกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแนวโน้มและการประยุกตใชงานดานความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
Concepts of data security; problems caused by human and systems: computer crime
and ethics; data vulnerability; security management and access control; technologies and tools
for data security; computer network control, intrusion prevention, biometrics control;
cryptography: encryption and decryption, private keys and public keys, digital signature, etc. ;
legal and ethical issues in data security, trends of data security and its applications.
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204648 การวิเคราะหข้อมูล
3(3-0-6)
(Data Analytics)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการวิเคราะห์ ข้อมูลคลังข้อมูลการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ แบบออนไลน์ การคนหาความรู ใน
ฐานข้อมูลการทาเหมืองข้อมูลกระบวนการและเทคนิคในการจาแนกประเภทข้อมูลกระบวนการและ เทคนิคใน
การจัดกลุมข้อมูลกระบวนการคนหากฎความสัมพันธ์ เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใชในการทาเหมืองข้อมูลการ
ประเมินผลการทาเหมืองข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห์ข้อมูล
Principles of data analysis; data warehouse; online analytical processing ( OLAP) ;
knowledge discovery in database; data mining; processes and techniques of data classification;
processes and techniques of data clustering; processes of association rule discovery; data
mining tools and technologies; data mining evaluation; related research in data analytics.
204903 หัวขอคัดสรรทางปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Selected Topics in Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลักการปัญญาประดิษฐ์ ขอบเขต ที่มา และเทคนิคของปั ญญาประดิษฐ์ ตัวแทนความรู โครงสร้าง
ความจา กลไก การหาเหตุผลแบบนาจะเป็นและเทคนิคการคนหา เกม การวางแผน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก การเรียนรูของเครื่อง การคานวณเชิงวิวัฒนาการ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ความ
รูเบื้องตนเกี่ยวกับตรรกศาสตร์คลุมเครือ ระบบผูเชี่ยวชาญ
Principles of artificial intelligence, Its scope, history and techniques; knowledge
representation; memory structures; reasoning mechanisms, probabilistic reasoning and
searching techniques; games; planning; artificial intelligence- related research: machines
learning; evolutionary computation; natural language processing; introduction to fuzzy logic;
expert systems.
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204908 หัวขอคัดสรรทางคอมพิวเตอรสมรรถนะสงู
3(3-0-6)
(Selected Topics in High Performance Computing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดและงานวิจั ยที่เกี่ย วของกับคอมพิวเตอรสมรรถนะสู งและเครือข่ าย ได้แก สถาปตยกรรม
คอมพิวเตอรสมรรถนะสูง เทคโนโลยีเสมือน กริด และกลุ่มเมฆ การโปรแกรมเอม็ พีไอ การโปรแกรมเอ็มพีไอ/
ไอโอ การโปรแกรมด้ วยโอเพนเอ็มพี การโปรแกรมแบบมั ลติเทรด การออกแบบโปรแกรมแบบขนาน การ
จาลองประสิทธิภาพ การโปรแกรมบนจีพียู การโปรแกรมแบบกระจาย เครือ่ งมือช่วยการพัฒนาและแกไข จุด
บกพรอง
Concept and related research in high performance computing: High performance
computing architecture; virtualization, grid and cloud technologies; MPI programming; MPI/ IO
programming; OpenMP programming; Multi-thread programming; designing a parallel program;
performance modeling; GPU programming; distributed programming; development and
debugging tools.
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Innovation)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปิด ทัศนคติ
และแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม คุณลักษณะของผู้ประกอบการที่
ประสบความสาเร็จ ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่ การจัดทาโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ การประเมินความเป็นไปได้
ของธุรกิจ และปัญหาของธุรกิจใหม่
Study of entrepreneurship, innovation and technology business, open innovation,
attitudes and motivation of innovative entrepreneurs and social entrepreneurs, characteristics
of successful entrepreneurs, new venture process, business model generation and business
plan, business Frost & Sullivan feasibility and problems of new ventures.
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205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
2(2-0-4)
(Opportunity and Feasibility Analysis)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การระบุโอกาสทางธุรกิจ การวิเคราะห์แนวโน้มทางตลาดและธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มทางเทคโนโลยี
และเทคโนโลยีโรดแมป การประเมินโอกาส การพัฒนาแนวคิดธุรกิจและวิสัยทัศน์ การวิเคราะห์เพื่อทาความ
เข้าใจปัญหา/ความต้องการลูกค้าและการยืนยัน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ
Identify potential opportunities, trend and market analysis, technology roadmap and
forecasting, opportunity assessment, develop a business concept and vision, customer’s insight
and customer validation, and feasibility analysis.
205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
(Intellectual Property Strategies)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย การตรวจสอบ
และสืบค้นสิทธิบัตร กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาขอใช้สิทธิ์ ประเมินสิทธิ์
การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา
Concepts and principles of intellectual property management, intellectual property
from research and development, patent searching, intellectual property laws and methods of
intellectual property protection, intellectual property valuation and method in creating return
on intellectual properties.
205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Business Models and Strategies for New Venture)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
แนวคิดของรูปแบบธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจรชีวิต
ของธุรกิจ การวิเคราะห์รูปแบบธุรกิจ การออกแบบรูปแบบธุรกิจสาหรับธุรกิจใหม่ การทดสอบรูปแบบธุรกิจ
การกาหนดกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่ และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
Business model and strategic management concept, business environmental analysis,
business lifecycles, analyzing existing business models, developing a business model for a new
startup venture, and testing business model building block, formulating strategies for new
venture, and internationalization strategies.
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205507 การตลาดผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Marketing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางการตลาด กลยุทธ์
การแบ่งกลุ่มตลาด การออกแบบคุณค่า กลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด การใช้อินเตอร์เน็ตในการตลาด
การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การสร้างและบริหารตราสินค้า และการวัดผลทางการตลาด
Marketing for new products and new markets, market opportunity analysis and
evaluation, market segmentation strategies, value proposition design, marketing strategies and
marketing plan, the use of internet in marketing, new product launch, branding and brand
management, and marketing metrics.
205508 การเงินผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Finance)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความต้องการทางการเงินและการลงทุนตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน งบการเงินและ
การวิเคราะห์เบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ความต้องการเงินในการลงทุน การวิเคราะห์ที่มารายได้
และการสร้างรายได้ การวิเคราะห์และประเมินแหล่งเงินทุนและการวิเคราะห์กระแสเงินสด
Principles of entrepreneurship, financing for entrepreneurial processes from start-up to
harvesting, cost structure and financing need analysis, revenue model analysis, financing from
money and capital markets, analysis and evaluation of financing sources, and cash flow analysis.
205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
2(2-0-4)
(Supply Chain for New Venture)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่ การจัดการอุปสงค์ การวางแผน
ทรัพยากร การไหลของปัจจัยการผลิต การจัดซื้อจัดหาและสินค้าคงคลัง ระบบการขนส่ง คลังสินค้า ระบบการ
กระจายสินค้า โลจิสติกส์สาหรับสินค้ารับคืน ต้นทุนโลจิสติกส์ และการจ้างผลิต
Introduction to logistics and supply chain for new venture, demand management,
resource planning, material flow, procurement and inventory, transportation systems,
warehouses, distribution systems, reverse logistics, logistics cost, and outsourcing.
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205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
2(2-0-4)
(Venture Capital and Private Equity Investing)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
หลั กการและวิธี ก ารของการระดมทุน และมูล ค่า ของธุร กิ จ การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ ความเสี่ ย งและ
ผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดมทุน นักลงทุนเพื่อผลกระทบทางสังคม การประเมิน
โครงสร้างของดีลและ กลยุทธ์การต่อรอง การสร้างมูลค่าและการออกจากธุรกิจ
Principles and methods of fund raising and business value, business decision making
regarding risk and return of investment, venture capital and private equity investing, social
impact investors, deal structure evaluation and negotiation, value creation and exit strategies.
205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
(Legal Aspects of Entrepreneurship)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
Prerequisite: None
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ บุคคลและทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อขาย
เช่าทรัพย์/เช่าซื้อ ค้าประกัน จานอง จานา ตั๋วเงินและเช็ค ห้างหุ้นส่วน บริษัท หุ้นและตลาดหลั ก ทรั พ ย์
กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
Introduction to laws, person and property, juristic acts, contract, obligation, wrongful
acts, sale, hire of property, hire purchase, surety ship, pledge, mortgage, bills and cheques,
partnership, limited company, shares, stock exchange, employment laws, tax laws, electronic
commerce and unfair contract terms.
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ประวัตแิ ละผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
Professor Dr.Sergey Meleshko
การศึกษา/คุณวุฒิ
1991 D.Sc. (Mathematics and Physics), Institute of Mathematics and Mechanics,
Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg (Sverdlovsk), Russia
1981 Ph.D. (Mathematics and Physics), Lavrentiev Institute of Hydrodynamics,
Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia
1976 M.Sc. (Applied Mathematics), Department of Mathematics and Mechanics,
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia
ตาแหน่งปัจจุบัน

ศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ประวัติการทางาน
1996-ปัจจุบัน Professor of Mathematics, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima, Thailand.
1991-1996 Professor, Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia.
1991-1996 Deputy Dean of the Department of Mathematics and Mechanics,
Novosibirsk State University, Russia.
1991-1996 Deputy Dean of the Department of Mathematics and Mechanics,
Novosibirsk State University, Russia.
1983-1991 Associate Professor of Mathematics, Novosibirsk State University, Russia.
1982-1983 Assistant Professor of Mathematics, Novosibirsk State University, Russia.
1980-1982 Lecturer, Novosibirsk Institute of Civil Engineers, Russia.
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ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
(ย้อนหลัง 5 ปี)
1. Longqiao Zhou and S. V. Meleshko. ( 2017) . Symmetry groups of integro- differential
equations for linear thermoviscoelastic materials with memory. Journal of Applied
Mechanics and Technical Physics, 2017, 58: 587-609.
2. T.G.Mkhize, S.Moyo and S.V.Meleshko. (2017). Linearization criteria for systems of two
second- order stochastic ordinary differential equations. Applied Mathematics and
Computation, 301: 25-35.
3. Longqiao Zhou and S.V.Meleshko. (2017). Invariant and partially invariant solutions for a
linear thermoviscoelasticity. Continuum Mechanics and Thermodynamics, 29: 207-224.
4. F.-S.Long and S.V.Meleshko. (2017). Symmetry analysis of the nonlinear two-dimensional
Klein- Gordon equation with a time varying delay. Mathematical Methods in Applied
Sciences, 40(13): 4658-4673.
5. F. Lin, A. E. Flood and S. V. Meleshko. ( 2017) . Exact solutions of population balance
equations for aggregation, breakage and growth processes. Applied Mathematics and
Computation, 307(15): 193-203.
6. S.V. Meleshko, A.G. Petrova, V.V. Pukhnachev. (2017). Characteristic properties of the
system of equations of an incompressible viscoelastic Maxwell medium. Journal of
Applied Mechanics and Technical Physics, 58(5): 794-800.
7. F.-S.Long, A.Karnbanjong, A.Suriyawichitseranee, Yu.N.Grigoriev and S.V.Meleshko. (2017).
Application of a Lie group admitted by a homogeneous equation for group classification
of a corresponding inhomogeneous equation. Communications in Nonlinear Science and
Numerical Simulation, 48: 350-360.
8. G.F. Oguis, S. Moyo and S.V. Meleshko. (2017). Complete group classification of systems
of two nonlinear second- order ordinary differential equations of the form y’ ’ = F( y) .
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 44: 318-333.
9. S.V.Meleshko, Yu.N.Grigoriev, A.Karnbanjong and A.Suriyawichitseranee. (2017). Invariant
solutions in explicit form of the Boltzmann equation with a source term. Journal of
Physics: Conference Series, 894: 012063.
10. A. Karnbanjong, A. Suriyawichitseranee, Yu. N. Grigoriev and S. V. Meleshko. ( 2017) .
Preliminary group classification of the full Boltzmann equation with a source term. AIP
Conference Proceedings, 1893: 030062.
11. F.-S.Long and S.V.Meleshko. (2016). On the complete group classification of the onedimensional nonlinear Klein- Gordon equation with a delay. Mathematical Methods in
Applied Sciences, 39(12): 3255-3270.
12. P.Siriwat, C. Kaewmanee and S.V.Meleshko. (2016). Symmetries of the hyperbolic shallow
water equations and the Green- Naghdi model in Lagrangian coordinates. International
Journal of Non-Linear Mechanics, 86: 185-195.
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13. F.Lin, A.E.Flood and S.V.Meleshko. (2016). Exact solutions of population balance equation.
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, 36: 378-390.
14. T.G.Mkhize, S.Moyo and S.V.Meleshko. (2015). Complete group classification of systems
of two linear second- order ordinary differential equations: the algebraic approach.
Mathematical Methods in Applied Sciences, 38: 824-1837.
15. P. Siriwat, C. Kaewmanee and S. V. Meleshko. ( 2015) . Group classification of onedimensional non- isentropic equations of fluids with internal inertia. Continuum
Mechanics and Thermodynamics, 27: 447-460.
16. Longqiao Zhou, S. V. Meleshko. ( 2015) . Group analysis of integro- differential equations
describing stress relaxation behavior of one- dimensional viscoelastic materials.
International Journal of Non-Linear Mechanics, 77: 223-231.
17. S. Suksern, S. Moyo and S. V. Meleshko. ( 2015) . Application of group analysis to the
classification of systems of three second- order ordinary differential equations.
Mathematical Methods in Applied Sciences, 38(18): 5097-5113.
18. A. Suriyawichitseranee, Yu.N.Grigoriev and S.V.Meleshko. (2015). Group analysis of the Fourier
transform of the spatially homogeneous and isotropic Boltzmann equation with a source
term. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulations, 20(3): 719-730.
19. N.H. Ibragimov, V.F. Kovalev, S.V. Meleshko and V.Yu. Bychenkov. (2015). Group analysis
of kinetic equations in a nonlinear thermal transport problem. International Journal of
Non-Linear Mechanics, 71: 1-7.
20. S.V. Meleshko and S. Moyo. (2015). On group classification of normal systems of linear
second-order ordinary differential equations. Communications in Nonlinear Sciences and
Numerical Simulations, 22 (2): 1002-1016.
21. A. Suriyawichitseranee, Yu. N. Grigoriev and S. V. Meleshko. (2015). Application of group
analysis to the spatially homogeneous and isotropic Boltzmann equation with source
using its Fourier image. Journal of Physics: Conference Series, 621: 012006.
22. A.A. Gainetdinova, N.H.Ibragimov and S.V.Meleshko. (2014). Group classification of ODE y’’’ =
F(x; y; y’). Communications in Nonlinear Sciences and Numerical Simulations, 19(2): 345-349.
23. P.Voraka and S.V. Meleshko. (2014). Group classification of one-dimensional equations
of capillary fluids where the specific energy is a function of density, density gradient and
entropy. International Journal of Non-Linear Mechanics, 62: 73-84.
24. Yu.N. Grigoriev, S.V.Meleshko and A. Suriyawichitseranee. (2014). On group classification
of the spatially homogeneous and isotropic Boltzmann equation with sources II.
International Journal of Non-Linear Mechanics, 61: 15-18.
25. S.V. Meleshko, S. Moyo and G.F. Oguis. (2014). On the Group Classification of Systems of
Two Linear Second- Order Ordinary Differential Equations with Constant Coefficients.
Journal of Mathematical Analysis and Applications, 410: 341-347.
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26. M.A.Abdullin, S.V.Meleshko and F.S.Nasyrov. (2014). On a new approach to group analysis
of one-dimensional stochastic differential equations. Journal of Applied Mechanics and
Technical Physics, 55(2): 1-9.
27. S.V.Meleshko, O.Sumrum and E.Schulz. (2013). Application of group analysis to stochastic
equations of fluid dynamics. Journal of Applied Mechanics and Technical Physics, 54(1): 21-33.
28. S. Suksern and S. V. Meleshko. ( 2014) . Applications of tangent transformations to the
linearization problem of fourth-order ordinary differential equations. Far East Journal of
Applied Mathematics, 86(2): 145-172.
29. S.V.Meleshko, S.Moyo, C.Muriel, J.L.Romero, P.Guha and A.G.Choudhury. (2013). On first
integrals of second- order ordinary differential equations. Journal of Engineering
Mathematics, 82: 17-30.
30. S. Moyo, S.V. Meleshko and G.F. Oguis. (2013). Complete group classification of systems
of two linear second-order ordinary differential equations. Communications in Nonlinear
Science and Numerical Simulation, 18(11): 2972-2983.
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103691 สัมมนา 1
103731 การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
103739 หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
103762 ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
103839 หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
103791 สัมมนา 2
103891 สัมมนา 3
103991 สัมมนา 4
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
103999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรปรับปรุง
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
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103632
103633
103651
103691
103731
103739
103761
103762
103763
103789
103791
103839
103889
103891
103991
103799
103999

หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
สัมมนา 1
การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล
หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สัมมนา 2
หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล Associate Professor Dr. Eckart Schulz
การศึกษา/คุณวุฒิ
1991 Ph.D. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada
1985 M.Sc. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada
ตาแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการทางาน
2014 – present
1993 – present
1991 – 1993
1990 – 1991

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Head, School of Mathematics, Suranaree University of Technology
Asst. Prof. in Mathematics, Suranaree University of Technology
Special Lecturer in Mathematics, Khon Kaen University.
Lecturer in Mathematics, University of Saskatchewan, Canada.

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
1. C. Wu, E. Schulz and P. Sattayatham. (2016). Real option pricing model based on mean
reversion applied in a wind power project, Thai Journal of Mathematics. 14(3): 725-740.
2. K. Namngam and E. Schulz. (2015). Extensions of the Heisenberg group by one-parameter
groups of dilations which are subgroups of the affine and the symplectic groups.
Mathematische Nachrichten, 288: 309-326.
3. K. Namgam and E. Schulz. (2013). Equivalence of the metaplectic representation with
sums of wavelet representations for a class of subgroups of the symplectic group.
Journal of Fourier Analysis and Applications, 19: 77-114.
4. S.V. Meleshko, O. Sumrum and E. Schulz. (2013). Application of group analysis to
stochastic equations of fluid dynamics. Journal of Applied Mechanics and Technical
Physics. 54(1): 21-33.
5. J. Tanthanuch, W. Seekot and E. Schulz. ( 2012) . Ultrasound image enhancement by
means of a variational approach, The Convergence of Imaging and Therapy Proceedings
: 12th Asia-Oceania Congress of Medical Physics, and 10th South East Asian Congress of
Medical Physics, December 11-14, 2012, Chiang Mai, Thailand
6. S.V. Meleshko and E. Schulz. (2011). Linearization of second-order stochastic differential
equations. Journal Nonlinear Mathematical Physics, 18: 427-441.
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7. S. V. Meleshko and E. Schulz. (2010). Linearization of first order stochastic differential
equations, Contributions in Mathematics and Applications III. East- West Journal of
Mathematics, special volume, 178-186.
8. S. V. Meleshko and E. Schulz. ( 2010) . A new set of admitted transformations for
autonomous stochastic ordinary differential equations. Journal of Nonlinear
Mathematical Physics, 17: 179-196.
9. B. Srihirun, S.V. Meleshko and E. Schulz. (2007). On the definition of an admitted Lie
group for stochastic differential equations. Communications in Nonlinear Science and
Numerical Simulation, 12: 1379-1389.
10. B. Srihirun, S.V. Meleshko and E. Schulz. (2006). On the Definition of an Admitted Lie
group for Stochastic Differential Equations with multi- Brownian motion. Journal of
Physics A, 39: 13951-13966.
11. D. Larson, E. Schulz, D. Speegle and K.F. Taylor. (2006). Explicit cross sections of singly
generated group, in: Harmonic Analysis and Applications,( in honor of J. Benedetto) ,
Christopher Heil, editor, pp. 209-230, Birkhauser.
12. E. Schulz and K. F. Taylor. ( 2004) . Projections in L1- algebras and tight frames.
Contemporary Mathematics, 363: 313-319.
13. E. Schulz and K.F. Taylor. (200). Extensions of the Heisenberg group and wavelet analysis
in the plane. CRM Lecture Notes and Conference Proceedings, vol.18.
14. E. Schulz. (1994). Construction of wavelets, Proceedings of the Second Annual Meeting
in Mathematics, National Research Council of Thailand, 1994 (2537).
15. E. Schulz. ( 1993) . Group C* - algebras as fixed point algebras, Proceedings of the First
Annual Meeting in Mathematics, National Research Council of Thailand, 1993 (2536).
16. E. Schulz. ( 1991) . On the stable rank of cross products of sectional C* - algebras by
compact Lie groups, Proceedings of the American Mathematical Society, 112: 733-744.
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
103623 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
103652 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
103691 สัมมนา 1
103721 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
103729 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
103791 สัมมนา 2
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต
103828 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
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103829 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103891 สัมมนา 3
103999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรปรับปรุง
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
103623 อนุกรมฟูเรียร์แ ละการแปลง
103624 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103652 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
103655 การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103691 สัมมนา 1
103721 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
103729 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
103791 สัมมนา 2
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต
103828 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
103829 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103891 สัมมนา 3
103991 สัมมนา 4
103999 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
การศึกษา/คุณวุฒิ
2547 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2541 วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตาแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการทางาน
2550 – ปัจจุบัน
2547 – 2549

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
ก. ผลงานวิจัยทีต่ ีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
1. บุญเสริม เนยสูงเนิน และเจษฎา ตัณฑนุช. (2560). การกาาหนดสัญญาณรบกวนในภาพเอกซเรย์ซี อาร์โดย
ขั้นตอนวิธีเจ ๔๘. Suranaree Journal of Social Science. ปีที่ 11. ฉบับที่ 2. บทความ รอการตีพิมพ์.
2. ณฐกร นวรตน และเจษฎา ตัณฑนุช, การศึกษาคณิตศาสตร์สาหรับการวิเคราะห์การเจริญเติบโต ของไก่
เนื้ อ โคราช ใน เอกสารประกอบการประชุ ม วิ ช าการส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 5 UAMC 2016. 23 เมษายน 2559, ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. B. Nerysungnoen and J. Tanthanuch. ( 2015) . Classification of Noises in Computed
Radiography Image. Advancement in Imaging and Radiotherapy through Medical Physics,
Proceedings: 9th Annual Scientific Meeting, Thai Medical Physicist Society, February 26-28,
2015, Udon Thani, Thailand.
4. J. Tanthanuch, W. Seekot and E. Schulz. (2012). Ultrasound image enhancement by means
of a variational approach. The Convergence of Imaging and Therapy, Proceedings : 12th
Asia-Oceania Congress of Medical Physics, and 10th South East Asian Congress of Medical
Physics, December 11-14, 2012, Chiang Mai, Thailand.
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5. B. Nerysungnoen, K. Chompuvised and J. Tanthanuch (2012). Application of Mathematics
for Noise Reduction and Edge Detection in Medical X- ray Image, The Convergence of
Imaging and Therapy, Proceedings: 12th Asia- Oceania Congress of Medical Physics, and
10th South East Asian Congress of Medical Physics, December 11- 14, 2012, Chiang Mai,
Thailand.
6. S. Rakkratok and J. Tanthanuch. ( 2012) . Solutions of Mathematics Problems Using
Fibonacci Numbers and Examples by Spreadsheets, ICEELT 2012: International
Conference on E-Education & Learning Technologies, August 13-14, 2012, Singapore.
7. J. Tanthanuch. ( 2012) . Symmetry Analysis of the nonhomogeneous inviscid Burgers
equation with delay. Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation,
17: 4978-4987.
8. S. Rakkratok, A. Hematulin and J. Tanthanuch. (2011). Application of Fibonacci Numbers
to Mathematical Problems. ICER 2011: Learning Communities for Sustainable
Development, September 9-10, 2011, KKU, Thailand.
9. K. Dounjuntuk, J. Tikul, P. Pradabsri and J. Tanthanuch. ( 2011) . Enrichment the High
School Student Academic Achievement in Mathematics via the Project Approach Activity.
ICER 2011: Learning Communities for Sustainable Development, September 9- 10, 2011,
KKU, Thailand
10. K. Pukang, J. Tikul, P. Pradabsri and J. Tanthanuch. ( 2011) . Mathematical Module of
" Analytic Geometry" for Enrichment the High School Student Academic Achievement.
ICER 2011: Learning Communities for Sustainable Development, September 9- 10, 2011,
KKU, Thailand.
11. J. Tikul, P. Pradabsri, J. Tanthanuch, K. Khosonthongkee and S. Kupittayanant. (2011).
Network Development of Mathematics and Science Senior High School Education in
Provincial Administrative Organization of Nakhon Ratchasima' School. ICER 2011 : Learning
Communities for Sustainable Development, September 9-10, 2011, KKU, Thailand.
12. ขจรศักดิ์ ทองรอด, เจษฎา ตัณฑนุช, จิตติมนต์ อั่งสกุล และ ธารา อั่งสกุล , การพัฒนาระบบ สนับสนุน
การตั ด สิ น ใจส าหรั บ การขนส่ ง น้ ามั น (The development of decision support system for oil
transportation) การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ครั้งที่ 2 ECTI-CARD 2010, 1012 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยมหานคร ISBN 978-974-8242-54-5.
13. เจษฎา ตัณฑนุช, มาตรฐานภาพเคลื่อนไหวและเสียงดิจิทัล MPEG วารสาร กทช. ๒๕๕๒ เล่ม ๒/๒,
ISSN 1905-5870.
14. W. Seekot, W. and J. Tanthanuch, J. Ultrasound image enhancement by means of a
variational approach. , Proceedings of 11th National Graduate Research Conference,
Graduate Studies: “ Sustainable Local Development” , 17- 18 December 2008, Rajabhat
University, Pathum Thani, Thailand.
15. เจษฎา ตัณฑนุช, คณิตศาสตร์ในโทรคมนาคม วารสาร กทช. ๒๕๕๑ เล่ม ๑/๒, ISSN 1905-5870.
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16. J. Tanthanuch. (2007). Symmetry analysis on

u
u
( x, t )  u ( x, t ) ( x, t )  G  u ( x, t ), u ( x, t   ) 
t
x

.

Proceedings of the 3rd IMT- GT Regional Conference on Mathematics, Statistics and their
Applications, 5-6 December 2007, Universiti Sains Malaysia, Penang, Malaysia.
17. S. Phosaard and J. Tanthanuch. (2007). PakPao 3 D: The design and implementation of a
three-dimensional user interface for an operation system using a game engine. The 2007
International Conference of Applied and Engineering Mathematics ( ICAEM) , World
Congress on Engineering 2007 (WCE 2007), London, U.K., 2-4 July, 2007.
18. J. Tanthanuch. ( 2006) . Symmetry analysis on

u
u
( x, t )  u ( x, t ) ( x, t )  G  u ( x, t   ) 
t
x

.

Proceedings of the 2nd IMT-GT Regional Conference on Mathematics, Statistics and Their
Applications. Vol. I - Pure Mathematics.
19. เจษฎา ตัณฑนุช, “โซลิตอน” คณิตศาสตร์สาหรับคลื่นสึนามิ วารสารวิทยาศาสตร์ทักษิณ ปีที่ 2 ฉบับที่
1 มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2548, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.
20. J. Tanthanuch and S. V. Meleshko. ( 2004) . On definition of an admitted Lie group for
functional differential equations. Communications in Nonlinear Science and Numerical
Simulation, 9: 117-125.
21. J. Tanthanuch and S. V. Meleshko. ( 2002) . Application of group analysis to delay
differential equations. Nonlinear Acoustics at the Beginning of the 21st Century. ( pp
607610), Moscow, Russia: Faculty of Physics, Moscow State University.
ข. ผลงานอื่น ๆ
1) เอกสารการสอนวิชา 103105 Calculus III
2) สื่อ Learning Object เรื่อง พิกัดทรงกลม และการหาค่าปริพันธ์ในพิกัดทรงกลม
3) สื่อ Learning Object เรื่อง พิกัดทรงกระบอก และการหาค่าปริพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก
4) สื่อ Learning Object เรื่อง การหาปริพันธ์และการประยุกต์
5) สื่อ Learning Object เรื่อง การหาปริพันธ์สองชั้น
ค. ทุนและรางวัลผลงานที่เคยได้รับ
1) รางวัลที่ ๓ ด้าน Hardware ระดับทั่วไป “ระบบบันทึกเสียงเครื่องฟังตรวจไร้สายด้วยเครื่องส่ง
ด้านยูเอชเอฟ” การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจาปี ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ โดย นายวุฒินันท์ วามะกัน ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช นายเมธี
ประสมทรัพย์ และนายพรสิงห์ นิลผาย
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รางวัลผลงานวิจัยเด่น จากโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายเพื่อหนุนเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ในชุดโครงการ การประสานเครือข่ายสถาบันการศึกษาในพื้นที่
เพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
(สกว.) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555
รางวั ล Gold Medal Prize ในการแข่ ง ขั น โครงงานวิ ท ยาศาสตร์ International Young
Inventors Project Olympiad (IYIPO) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2554 ณ เมือง
TBILISI ประเทศจอร์เจีย ในฐานะที่ปรึกษาโครงงาน “Generate and Solve Sudoku using
recursion” ของนายจั ก ริ น ลิ้ ม วงศ์ ยุ ติ และนางสาวรติ ม า จั น ธิ ม า ห้ อ งเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
ผลงานวิจัยดีเยี่ยมแบบโปสเตอร์ ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.
จัดโดย สกอ. และ สกว. ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2549
ได้รับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก, พ.ศ. 2542-2547
รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ, พ.ศ. 2541
รางวัลผลงานโครงงานปี 4 ดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, พ.ศ. 2540
รางวัล เหรี ย ญ Bronze การแข่งขันคอมพิว เตอร์โ อลิ ม ปิกระหว่า งประเทศ (IOI) ครั้งที่ 6 ณ
ประเทศสวีเดน, พ.ศ. 2537
ได้รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิ เศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(พสวท.), พ.ศ. 2534-2541
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103652 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
103791 สัมมนา 2
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรปรับปรุง
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
103612 การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
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103652
103655
103691
103717
103719
103739
103768
103788
103789
103791
103799
103839
103868
103888
103889
103891
103991
103999

คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์
การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สัมมนา 1
หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์และปรัชญาคณิตศาสตร์
หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด
หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ
หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สัมมนา 2
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาบัณฑิต
หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์
หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ
หัวข้อชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สัมมนา 3
สัมมนา 4
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
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ตารางที่ ง-1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
Specific LO
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs
1. มีจิตสานึก และตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับ
ผู้ อื่ น ได้ ตลอดจนมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ตนเอง และต่อส่วนรวม

Level
Ethics

TQF
จริยธรรม (1)



Apply (A)

ความสัมพันธ์ (4)
การสื่อสาร (5)



Apply (A)

ปัญญา (3)
การสื่อสาร (5)



Apply (A)

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (5)
การสื่อสาร (5)



Understand (U)

ความรู้ (2)
ปัญญา (3)



Understand (U) ปัญญา (3)



Apply (A)

ปัญญา (3)



Apply (A)

การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (5)



Analyze (AN)

ปัญญา (3)



Analyze (AN)

ปัญญา (3)
การสื่อสาร (5)



Create (C)

ความสัมพันธ์ (4)

3. สื่ อ ส า ร แ น ว คิ ด ท า ง วิ ช า ก า ร เป็ น
ภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดและการเขียนได้
4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
5. อธิบายนิยาม และทฤษฎีบทที่เป็นพื้นฐาน
ของคณิ ต ศาสตร์ ท างด้ า นการวิ เคราะห์
พีชคณิตเชิงเส้น และสมการเชิงอนุพันธ์ได้
6. เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเองได้
7. ถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี
8. เขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ในหัวข้อที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยได้
9. วิเคราะห์ และแก้ปั ญ หาทางคณิ ตศาสตร์
โดยใช้ วิ ธี ก ารทางการค านวณ หรื อ ทาง
ตรรกศาสตร์ได้
10. วิ เค ร า ะ ห์ ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร ท า ง
คณิ ต ศาสตร์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ หั ว ข้ อ วิ จั ย ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
11. ออกแบบผลงานโดยการสร้างปั ญ หาทาง
คณิ ตศาสตร์ ใ น หั วข้ อ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
งานวิ จั ย และสรรค์ ส ร้ า งแนวทางการ
แก้ปัญ หาดังกล่าว โดยผลงานสามารถถูก
นาไปเสนอที่งานประชุมวิชาการได้

Generic LO
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ตารางที่ ง-2 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs
1. ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ

1.
2.

3. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับ
1.
ผู้อื่นได้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และต่อส่วนรวม
2.
3.
4. สื่อสารแนวคิดทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
ทั้งการพูดและการเขียนได้

1.
2.
3.

4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นและ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
5. อธิบายนิยาม และทฤษฎีบทที่เป็นพืน้ ฐาน
ของคณิตศาสตร์ทางด้านการวิเคราะห์
พีชคณิตเชิงเส้น และสมการเชิงอนุพันธ์ได้

1.

1.

2.
6. เรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยตนเองได้

1.

7. ถ่ายทอดความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

1.

8. เขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง

1.

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
การตรวจสอบการคัดลอกการบ้าน ผลงานทางวิชาการต่าง ๆ
จากผลงานที่นักศึกษาได้ทามา
การสังเกตจากการสอบวัดผลต่าง ๆ ถึงการลอกข้อสอบจาก
ผู้อื่น
การสังเกตจากในชั้นเรียน (ความตรงต่อเวลา ความมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ด)ี
การสอบถามจากบุคลากรในสาขาวิชาถึงความมีมนุษยสัมพันธ์
ของนักศึกษา
การตรวจสอบความรับผิดชอบจากการส่งการบ้าน และการ
มอบหมายงานอื่น ๆ
การประเมินโดยข้อสอบที่ให้นักศึกษาบรรยายเป็น
ภาษาอังกฤษ
การสังเกตจากการอภิปรายในชัน้ เรียน
การประเมินในการนาเสนองานหน้าชัน้ เรียน โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินแบบ Rubrics
การตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับในการสืบค้นของนักศึกษา โดย
ผู้สอน หรืออาจารย์ที่ปรึกษา ว่ามีความถูกต้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์หรือไม่ อย่างไร
การประเมินในการนาเสนองานหน้าชัน้ เรียนในแต่ละรายวิชา
รวมไปถึงการนาเสนอวิทยานิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การประเมิน
แบบ Rubrics ว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้อย่างถูกต้อง
และแม่นยาหรือไม่
การสอบวัดผลในแต่ละรายวิชาที่ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย โดย
การพิจารณาว่านักศึกษาสามารถอธิบายได้เป็นอย่างไร
การมอบหมายงานให้นักศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง แล้วนาสิง่ ที่
ได้รับมาแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจให้แก่ผู้สอนหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา
การประเมินในการนาเสนองานหน้าชัน้ เรียนในแต่ละรายวิชา
รวมไปถึงการนาเสนอวิทยานิพนธ์ โดยมีเกณฑ์การประเมิน
แบบ Rubrics
การมอบหมายให้นักศึกษาได้เขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์
แล้วสังเกตถึงผลการเขียนโปรแกรมที่นักศึกษาได้ทา พร้อม
เก็บข้อมูลในทุกระยะ
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs
9. วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ขั้น
สูง โดยใช้วิธีการทางการคานวณ หรือทาง
ตรรกศาสตร์ได้

วิธีการประเมินผลการเรียนรู้
1. การสอบวัดผลของแต่ละรายวิชา
ทางการคานวณ
การตรวจสอบผลการคานวณโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ขั้นสูงในการสอบวัดผลต่าง ๆ
ทางตรรกศาสตร์
การตรวจสอบการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่สาคัญทางคณิตศาสตร์ขั้น
สูงในการสอบวัดผลต่าง ๆ
10. วิเคราะห์ผลงานทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ 1. การแสดงออกถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในการศึกษาผลงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยได้อย่างมี
ทางวิชาการทางคณิตศาสตร์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
ประสิทธิภาพ
11. ออกแบบผลงานโดยการสร้างปัญหาทาง
1. การตรวจสอบจากความก้าวหน้าในการทาวิจัย ตั้งแต่ระยะ
คณิตศาสตร์ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
เริ่มต้น จนถึงผลงงานสาเร็จ ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทุกระยะ
และสรรค์สร้างแนวทางการแก้ปัญหา
2. การตรวจสอบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานตามเกณฑ์ที่กาหนด
ดังกล่าว โดยผลงานสามารถถูกนาไปเสนอที่
โดยสามารถถูกนาไปเสนอทีง่ านประชุมวิชาการได้
งานประชุมวิชาการได้

ง-3

มคอ.2

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ. 2561

ตารางที่ ง-3 ตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
รายวิชา
(1) หมวดวิชาแกน
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
(2) หมวดวิชาสัมมนา
103691 สัมมนา 1
103791 สัมมนา 2
(3) หมวดวิชาเลือก
กลุ่มวิชาทางพีชคณิต ทฤษฎีจานวน และปรัชญา
103612 การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต
103716 หัวข้อที่เลือกสรรทางพีชคณิต
103717 หัวข้อที่เลือกสรรทางประวัติศาสตร์และ
ปรัชญาคณิตศาสตร์
103718 หัวข้อที่เลือกสรรทางทฤษฎีจานวน
103719 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์เชิงการจัด
กลุ่มวิชาทางการวิเคราะห์
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
103623 อนุกรมฟูเรียร์และการแปลง
103624 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสุ่ม
103721 การวิเคราะห์เชิงเฟ้นสุ่ม
103729 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์
103828 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
103829 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์
กลุ่มวิชาทางสมการเชิงอนุพันธ์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103731 การวิเคราะห์เชิงกรุปของสมการเชิงอนุพันธ์
103739 หัวข้อที่เลือกสรรทางสมการเชิงอนุพันธ์
103839 หัวข้อขั้นสูงทางสมการเชิงอนุพันธ์

ง-4

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

รายวิชา
กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์การเงิน
103641 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
103642 สถิติเชิงอนุมาน
103643 การวิจัยดาเนินการ
103741 คณิตศาสตร์ของอนุพันธ์ทางการเงิน

103743 ตัวแบบต่อเนื่องในทางการเงิน

103748 หัวข้อที่เลือกสรรทางความน่าจะเป็น

103749 หัวข้อที่เลือกสรรทางสถิติ

103848 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์การเงิน

กลุ่มวิชาทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและคอมพิวเตอร์
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข

103652 คอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยเชิงคณิตศาสตร์

103653 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาสมการเชิง

อนุพันธ์ย่อย
103654 วิธีสมาชิกจากัด

103655 การประยุกต์การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103656 ระเบียบวิธีเมชเลสด้วยการโคโลเคชัน่
103758 หัวข้อที่เลือกสรรทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

103858 หัวข้อขั้นสูงทางการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

กลุ่มวิชาทางการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง

103762 ตัวแบบแบบฉบับของกลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง

103763 หลักการเชิงคณิตศาสตร์ของกลศาสตร์ของไหล 
103768 หัวข้อที่เลือกสรรทางกระบวนการสัญญาณ

103868 หัวข้อขั้นสูงทางกระบวนการสัญญาณ

กลุ่มวิชาทางการประกันภัย
103772 คณิตศาสตร์ในการประกันชีวิต

กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ด้านอื่น ๆ
103787 หัวข้อที่เลือกสรรทางเรขาคณิต

103788 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ใน

เทคโนโลยีทันสมัย
103789 หัวข้อที่เลือกสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

รายวิชา
103788 หัวข้อชั้นสูงทางคณิตศาสตร์ในเทคโนโลยี
ทันสมัย
103889 หัวข้อขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
(4) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต



 





   


  *   

* การจะบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของรายวิชาวิทยานิพนธ์ขึ้นอยู่กับหัวข้องของวิทยานิพนธ์

ง-6

ภาคผนวก จ
ตารางแสดงการเทียบเคียง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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ตารางเทียบเคียงผลการเรียนรู้ (หมวดที่ 4 มคอ. 2) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs ในภาคผนวก ง)
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ผลการเรียนรู้

ความสอดคล้องกับ PLOs

- มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
- มีการควบคุมตนเอง มีระเบียบวินัย สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได้
- มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
- เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ

1, 2
1, 2
1
2
1, 2

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

2. ด้านความรู้
- มีความรู้พื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความเข้าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎี
ทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง
- สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ ให้เหตุผลและสรุปประเด็น
ของปัญหาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
- สามารถนาความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปศึกษาปัญหาในศาสตร์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องได้
- มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการสร้างผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพได้

5
9, 10, 11
10, 11
1-11

3. ด้านทักษะทางปัญญา
- สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการ
และวิธีการทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถคิดหาเหตุผลและ
เชื่อมโยงทฤษฎีคณิตศาสตร์ขั้นสูงกับปรากฏการณ์ในโลกธรรมชาติได้
- สามารถนาความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ไปศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อนในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานได้และนาข้อสรุปมาใช้
- มีความเป็นผู้ใฝ่รู้เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต สามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง

จ-1

9, 10, 11
11
9, 10, 11
4, 6
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ผลการเรียนรู้

ความสอดคล้องกับ PLOs

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในบทบาทของผู้นาและผู้
ตาม โดยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์ในการแก้ไข
ปัญหาในการทางานร่วมกับผู้อนื่
- สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสม
- มีความเสียสละและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมทั้งการพัฒนา
ตนเองและพัฒนางาน

2
3, 7
2
2

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้สารสนเทศ
- มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ เพื่อใช้ในการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
- สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิธีการทางสถิติเพือ่ การวิเคราะห์
ประมวลผลการแก้ปัญหาและนาเสนอผลได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูด การเขียน และการนาเสนอกับบุคคลและกลุ่มคนหลากหลาย รวมทั้ง
การเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

จ-2

3
4
9, 10, 11
3, 7

ภาคผนวก ฉ
สาระในการเปลี่ยนแปลงของ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
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สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ปรับปรุงเพื่อใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2561
1. เปลี่ยนชื่อหลักสูตรให้เป็นหลักสูตรนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษาต่างชาติ
หลักสูตร พ.ศ. 2556

หลักสูตร พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Applied
Mathematics (International Program)

ชื่อภาษาอังกฤษ
Master of Science Program in Applied
Mathematics

2. ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.)
หลักสูตร พ.ศ. 2556
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
2. Professor Dr. Sergey Meleshko
3. Associate Professor Dr. Eckart Schulz

หลักสูตร พ.ศ. 2561
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. Professor Dr. Sergey Meleshko
2. Associate Professor Dr. Eckart Schulz
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช

3. ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร (เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.)
หลักสูตร พ.ศ. 2556
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
2. Professor Dr. Sergey Meleshko
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล
4. Associate Professor Dr. Eckart Schulz
5. อาจารย์ ดร.รัฐฉัตร ฉัตรพัฒนศิริ

หลักสูตร พ.ศ. 2561
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. Professor Dr. Sergey Meleshko
2. Associate Professor Dr. Eckart Schulz
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
5. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
ฉ-1
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หลักสูตร พ.ศ. 2556

หลักสูตร พ.ศ. 2561

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
7. อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
8. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สุริยวิจิตรเศรณี

4. ปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
●

หลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 1
ไม่มกี ารเปลี่ยนแปลง

●

หลักสูตรมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตร พ.ศ. 2556

หลักสูตร พ.ศ. 2561

ก. หมวดวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ก. หมวดวิชาแกน
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 หน่วยกิต
103611 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
4 หน่วยกิต
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4 หน่วยกิต
103625 การวิเคราะห์ประยุกต์
4 หน่วยกิต
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4 หน่วยกิต
103633 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ 4 หน่วยกิต
หมายเหตุ สาหรับแต่ละรายวิชาในหมวดวิชาแกน
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาอื่นในหมวดรายวิชา
เลือก เพื่อทดแทนรายวิชาแกนนั้น ๆ ได้ โดยนักศึกษา
ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบศักยภาพของสาขาวิชาในแต่
ละรายวิชาแกน
ข. หมวดวิชาสัมมนา
รวม 2 หน่วยกิต ข. หมวดวิชาสัมมนา
รวม 2 หน่วยกิต
103691 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
103691 สัมมนา 1
1 หน่วยกิต
103791 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
103791 สัมมนา 2
1 หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต ค. หมวดวิชาเลือก
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชาเลือกจากสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ/หรือ
สามารถลงทะเบียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาจาก
สาขาวิชาอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ โดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา เพื่อให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 16
หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ง. วิทยานิพนธ์ 1 เรื่อง
ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต
103799 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต

ฉ-2

หมายเหตุ
เพื่อให้นักศึกษาที่
ไม่ได้จบการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
จากสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ มี
ความรู้พื้นฐาน
เพียงพอต่อ
การศึกษาใน
หลักสูตร
ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาเลือก
ศึกษารายวิชาที่
สามารถนาองค์
ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ได้
ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
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5. ปรับปรุงรายวิชาของหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตร พ.ศ. 2556

หน่วย
กิต

หลักสูตร พ.ศ. 2561
103611
103612
103625
103633
103641
103642
103643
103655

พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
การประยุกต์คณิตศาสตร์วิยุต
การวิเคราะห์ประยุกต์
หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์
อนุกรมเวลาและการพยากรณ์
สถิติเชิงอนุมาน
การวิจัยดาเนินการ
การประยุกต์การ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
103656 ระเบียบวิธีเมชเลสด้วย
การโคโลเคชั่น
103742 วิธีเชิงคานวณ สาหรับการเงิน
103744 การจัดการความเสี่ยง
103759 หัวข้อที่เลือกสรร
ทางการหาค่าเหมาะที่สุด
103764 หลักมูลของการสร้าง
ตัวแบบความปั่นป่วน
103771 คณิตศาสตร์ในการประกันวินาศภัย
103773 วิธีการเงินสารองเผื่อการสูญเสีย
ในการประกันภัย
103774 ตัวแบบอัตราดอกเบี้ย
103775 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ

หมายเหตุ

4
4
4
4
4
4
4

รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่
รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

4
4

ยกเลิก
ยกเลิก

4

ยกเลิก

4

ยกเลิก

4

ยกเลิก

4

ยกเลิก

4
4

ยกเลิก
ยกเลิก
103788 หัวข้อที่เลือกสรรทาง
คณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
103789 หัวข้อที่เลือกสรรทาง
คณิตศาสตร์ประยุกต์

103859 หัวข้อขั้นสูงทางทฤษฎีการหาค่า
เหมาะที่สุด

หน่วย
กิต

4

รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่

4

ยกเลิก
103888 หัวข้อชั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ในเทคโนโลยีทันสมัย
103889 หัวข้อขั้นสูงทาง
คณิตศาสตร์ประยุกต์
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4

รายวิชาใหม่

4

รายวิชาใหม่
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6. เพิ่มหมวดวิชาเลือกจากสาขาวิชาอื่น
เพิ่ ม รายวิ ช าเลื อ กทางด้ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สาขาวิ ช าการสารสนเทศ และด้ า นการ
ประกอบ การธุรกิจนวัตกรรมในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัยดังนี้
- 204646 เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล
- 204647 ความมั่นคงของข้อมูล
- 204648 การวิเคราะห์ขอมูล
- 204903 หัวขอคัดสรรทางปัญญาประดิษฐ์
- 204908 หัวขอคัดสรรทางคอมพิวเตอรสมรรถนะสงู
- 205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
- 205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
- 205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการธุรกิจ
- 205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
- 205507 การตลาดผู้ประกอบการ
- 205508 การเงินผู้ประกอบการ
- 205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
- 205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
- 205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุรนารี มีทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 30
กันยายน 2560 ดังนี้
1. จานวนทรัพยากรสารสนเทศโดยรวม
1.1 หนังสือฉบับพิมพ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ)
128,569 เล่ม
1.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
19,623 ชื่อเรื่อง
1. Cambridge Books Online
132 ชื่อ
2. CRCnetBASE
7 ชื่อ
3. EBSCO: Audiobook
8 ชื่อ
4. EBSCO: eBook Collections
12,496 ชื่อ
5. eBrary
194 ชื่อ
6. John Hopkin Collection
3 ชื่อ
7. Knovel
3,000 ชื่อ
8. MyiLibrary
153 ชื่อ
9. OVID: eBook
5 ชื่อ
10. Science Direct: eBook
366 ชื่อ
11. SpringerLink: eBook
2,336 ชื่อ
12. Wiley Online: eBook
199 ชื่อ
13. Wood Head: eBook
49 ชื่อ
14. World Scientific
42 ชื่อ
15. สานักพิมพ์อื่น ๆ อาทิ Bentham
633 ชื่อ
1.3 วารสารฉบับพิมพ์ที่บอกรับ
219 ชือ่ เรื่อง
(วารสารภาษาไทย 153 ชื่อเรื่อง, วารสารภาษาต่างประเทศ 66 ชื่อเรื่อง)
1.4 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
6,219 ชือ่ เรื่อง
1. AAP eJournal
6 ชื่อ
2. ACS Online & ACS Online Archives
36 ชื่อ
3. AIP / APS Journal
19 ชื่อ
4. Annual Reviews
34 ชื่อ
5. ASCE Journal
37 ชื่อ
6. ASME Digital Collection
8 ชื่อ
7. CINAHL Complete
1,400 ชื่อ
8. Emerald Management e-Journal
92 ชื่อ
9. JSTOR
107 ชื่อ
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10. Proquest Agricultural Science
450
11. Science Direct
1,700
12. SpringerLink Journal
1,130
13. Wiley-Blackwell
1,200
ฐานข้อมูลออนไลน์ ได้แก่
1. ABI/INFORM Complete
2. Academic Search Complete
3. Access Engineering
4. Access Medicine
5. ACM Digital Library
6. ASTM Standards & Journals
7. Clinical key-Flex
8. Clinical Skills-Nursing
9. Computers & Applied Sciences Complete
10. Dentistry & Oral Science Source
11. Dissertations Full Text in PDF format
12. Dynamed Plus
13. Education Research Complete
14. H.W. Wilson
15. IEEE/IET Electronic Library (IEL)
16. JoVE: Environment Collection
17. LISTA with Full Text
18. NPC Safety and Environmental Service
19. ProQuest Dissertations & Theses Global
20. SAE Digital Library
21. Safety Info
22. SCOPUS
23. Siamsafety.com
24. TAIR (The Arabidopsis Information Resource)
25. USMLE Easy
26. Web of Science
27. สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (ส.อ.ป.)
28. ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library)
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1.6

สื่ออื่น ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์

2. จานวนหนังสือ/วารสาร สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หนังสือ
Eng
ไทย
หนังสือ (เล่ม)
3,107
798
วารสาร
2
-

4,441 รายการ

e-book/e-journal
54
22

หมายเหตุ: สามารถทราบรายชื่อวารสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ศูนย์บรรณสารฯ
URL: http://library.sut.ac.th/ -> ฐานข้อมูลออนไลน์ -> วารสารอิเล็กทรอนิกส์ -> วารสารวิชาการที่
ศูนย์บรรณสารฯ จัดให้บริการ -> เลือกสาขาวิชา
3. บริ การสื บ ค้น สารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการและ
สารสนเทศที่ห้องสมุดอื่น ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ
4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด
ในกรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่มีในศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ได้จัดให้มีบริการยืม/ขอสาเนาเอกสารระหว่างห้องสมุดจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และ
เอกชน และหน่วยงานที่ให้ความรู้ทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ
5. ขอบเขตเนื้อหาของฐานข้อมูลที่จัดบริการ
5.1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- Cambridge Books Online หนังสื ออิเล็ กทรอนิกส์จากส านักพิมพ์ Cambridge ประกอบด้วย
เนื้อหาด้าน Earth and Environmental Sciences, Economics, Language and Linguistics,
Life Sciences, Music, Politics and international relations
- CRCnetBASE เป็นส่วนหนึ่งในสานักพิมพ์ของกลุ่ม Taylor & Francis ซึ่งเป็นสานักพิมพ์ฯ ชั้นนา
แถวหน้ าของโลก CRCnetBASE ได้รับรางวัล Science, Technology, and Medicine eBook
ยอดเยี่ยม ให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทางสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์
- EBSCO: Audiobook หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ สี ย ง ปั จ จุ บั น ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา
บอกรับเพื่อให้บริการ 8 ชื่อเรื่อง
- EBSCO: eBook Collections หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของ EBSCOhost ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 ชื่อ สามารถอ่านได้ครั้งละ 1 คน โดยได้ผสมผสานฟังก์ชันที่เป็นประโยชน์
เพื่อการใช้งานอย่างง่ายและสะดวกสบาย เช่น การเข้าถึงเอกสารเต็ม , ขั้นตอนการดาวน์โหลด
อย่างง่าย เข้ากันได้ดีกับคอมพิวเตอร์ทุกประเภทรวมทั้งอุปกรณ์พกพาทุกชนิด, การ Download
Offline ที่ผู้อ่านสามารถอ่าน eBooks ได้โดยไม่ต้องอาศัยสัญญาณอินเทอร์เน็ต , การจดบันทึก,
การพิมพ์, การอีเมล์, การทาอ้างอิง และอื่น ๆ
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- eBrary หนั งสื ออิเล็ กทรอนิ กส์ จากสานักพิมพ์ชั้นนากว่า 220 ส านักพิมพ์ครอบคลุ มสาขาวิชา
บริ ห ารธุ ร กิ จ การตลาด เศรษฐศาสตร์ คอมพิ ว เตอร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ การศึ ก ษา
วิศวกรรมศาสตร์ การแพทย์
- John Hopkin Collection ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ด้ า น แ พ ท ย์ ข อ ง ส า นั ก พิ ม พ์
UnboundMedicine ประกอบด้ ว ย Johns Hopkins ABX Guide, Johns Hopkins Diabetes
Guide, Johns Hopkins HIV Guide
- Knovel หนั ง สื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องส านั ก พิ ม พ์ ชั้ น น า เช่ น ASME, AIChE, Chem Tech
Publishing, Elsevier, Industrial Press, Institute of Physics, John Wiley & Sons, McGraw
Hill, Royal Society of Chemistry, Springer – Verlag ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เคมี ชีวเคมี
ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร เภสัชและเครื่องสาอาง ให้เอกสารฉบับเต็ม
เป็ น PDF โดยใช้ โ ปรแกรม Acrobat reader มี Interactive Table ช่ ว ยการค้ น หาข้ อ มู ล ที่
ต้องการให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น หนังสือทุกเล่มเข้าใช้ได้พร้อมกันไม่จากัดจานวนผู้ใช้
- MyiLibrary หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ชั้นนา ครอบคลุมทุกสาขาวิชา
- OVID: e-Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านแพทยศาสตร์ ปัจจุบันศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
บอกรับเพื่อให้บริการ 5 ชื่อเรื่อง
- Science Direct: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ Science Direct ให้ข้อมูลเอกสาร
ฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึก
เพื่อจัดเก็บได้เช่นเดียวกับการสืบค้นวารสารจาก Science Direct
- SpringerLink: eBook ข้อมูลรายการบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็มของหนังสือ จานวน
2,334 ชื่อ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านชีววิทยา ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจและ
การบริ ห ารจั ดการ ด้านฟิสิ กส์ เคมี ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้าน
คอมพิวเตอร์ ด้านระบบเครือข่ายและการสื่อสาร ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ด้านกฎหมาย ด้านการศึกษา ด้านประวัติศาสตร์
- Wiley Online: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ John Wiley & Sons ครอบคลุม
สาขาวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
- Wood Head: eBook หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ Wood Head ครอบคลุมทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็มรูปแบบไฟล์ PDF แยกเป็นบท (Chapter) ผู้ใช้บริการ
สามารถสืบค้น สั่งพิมพ์และบันทึกเพื่อจัดเก็บได้
- World Scientific หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของสานักพิมพ์ World Scientific ครอบคลุมทางด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน และการจัดการ
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5.2 วารสารอิเล็กทรอนิกส์
- AAP eJounal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านกุมารเวชศาสตร์ ครอบคลุม วารสาร
จานวน 6 ชื่อเรื่อง ได้แก่ 1. Pediatrics, 2. Pediatrics in Review, 3. Hospital Pediatrics,
4. NeoReviews, 5. AAP Grand Rounds, 6. AAP News
- ACS Online & ACS Online Archives ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของ
บทความ งานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 36 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1996-ปัจจุบัน สาหรับ ACS Online Archives จานวน 23 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังได้ตั้งแต่
ปี ค.ศ. 1879-1995
- AIP / APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสานักพิมพ์ American Institute of Physics and
American Physical Society รวม 19 ชื่อเรื่อง (AIP 11 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี-ปัจจุบัน,
APS 8 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี-ปัจจุบัน) ให้ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็ม
ของวารสารด้านฟิสิกส์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- Annual Reviews ฐานข้อมูล บรรณานุ กรม บทคัดย่อและเอกสารเต็ มวารสารของ Annual
Reviews ครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science, Social Science จานวน 34
ชื่อ ย้อนหลัง 4 ปี-ปัจจุบัน
- ASCE Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ของ American Society of Civil Engineering
ให้ข้อมูลเอกสารเต็มของบทความวารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา 37 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1995-ปัจจุบัน
- ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็มของ American Society
of Mechanical Engineers ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษาได้บอกรับวารสาร จานวน 8 ชื่อ
เรื่อง ซึ่งสามารถเข้าดูเอกสารฉบับเต็มได้
- CINAHL Complete ฐานข้อมูล CINAHL Complete วารสารด้านการพยาบาลและสหเวช มี
วารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,400 ชื่อ ครอบคลุมในสาขาวิชาการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการ
สาธารณสุขมากที่สุด โดยผู้ใช้จะสามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นวารสารฉบับเต็มได้ ทั้งนี้ข้อมูลที่สืบค้น
จะสามารถสืบค้นย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1937 จนถึงปัจจุบัน CINAHL Complete ถือเป็น
ฐานข้อมูล ที่น่ าเชื่อถือมากที่สุ ดและเหมาะอย่ างยิ่ง ที่จะใช้ตัว ช่ว ยทางด้ านงานวิจัย และ เพื่อ
งานวิจัยสาหรับสถาบันที่มีการศึกษาทางด้านการพยาบาล สหเวชศาสตร์ และการสาธารณสุข
โดยเฉพาะ
- Emerald Management e-Journal เป็นฐานข้อมูล วารสารอิเล็ กทรอนิกส์ โ ดยครอบคลุ ม
วารสารกว่า 92 ชื่อเรื่อง ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง
กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและ
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การบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์
อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ
การเรียนรู้และการพัฒ นาการ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการการจัดการ การ
จัดการคุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการขนส่งสินค้า
การจัดการองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา ให้ข้อมูลเอกสารเต็มย้อนหลังครอบคลุมตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน และให้
สาระสังเขปย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1989
- JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ย้อนหลังตั้งแต่ปี
2006-ปัจจุบัน พร้อมทั้งมีส่วนของ JSTOR archive collection
- ProQuest Agricultural Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็มวารสาร
ของ Proquest LLC. ครอบคลุมสาขาวิชาการเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์
ป่าไม้ การประมง อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กว่า 450 ชื่อเรื่อง ย้อนหลัง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970-ปัจจุบัน
- Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็ กทรอนิกส์ฉบับเต็มจากวารสารของสานักพิมพ์ในเครื อ
Elsevier ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์การแพทย์มีวารสารมากกว่า 1,700
ชื่อเรื่อง สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995- ปัจจุบัน
- SpringerLink Journal ฐานข้อมูล วารสารอิเล็ กทรอนิกส์ เ อกสารเต็ม ของ Springer. Part of
Springer Science + Business Media ครอบคลุ ม บทความวารสารทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ กว่า 1,130 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูล ย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997ปัจจุบัน
- Wiley-Blackwell ฐานข้ อมู ล บรรณานุ กรม บทคั ดย่ อและเอกสารเต็ มวารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทา
โดย John Wiley & Sons จานวน 1,200 ชื่อเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997-ปัจจุบัน
5.3 ฐานข้อมูลออนไลน์
- ABI/INFORM Complete ฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม บทคั ด ย่ อ และเอกสารเต็ ม ของบทความ
วารสารทั่วโลกกว่า 800 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์
การจัดการมนุษย์ การเงิน ภาษี และคอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 ชื่อเรื่อง รวมถึงสารสนเทศของ
บริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท
- Academic Search Complete ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุม
สาขาวิชาจานวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง ประกอบด้วยจานวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็ม
มากกว่า 8,500ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปีค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ :
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มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติ
พันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์,
จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ
- Access Engineering ฐานข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรม เช่น รูปภาพ กราฟ
Interactive Grap วิดีโอ สูตรคานวณ ข่าวสารทางด้านวิศวกรรม มีการ Curriculum Map เป็น
รายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการเตรียมการเรียนการสอนแก่อาจารย์และนักศึกษา และหนังสือ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ชั้น น าจากส านั กพิมพ์ห นังสื อ McGraw Hill มากกว่า 700 รายการ ครอบคลุ ม
ทางด้ า นวิ ศ วกรรมมากกว่ า 13 สาขาวิ ช า ดั ง นี้ Biomedical Engineering Business Skills
Engineering Chemical Engineering Civil Engineering Communication Engineering
Electrical/ Electronic Engineering Energy/ Petroleum Engineering Environmental
/ Sustainable Engineering Industrial Engineering Mechanical Engineering Operations
Management Engineering Schaum’s Outline Software Engineering
- Access Medicine ฐานข้อมูลหนังสือตาราทางการแพทย์ฉบับเต็มของสานักพิมพ์ McGraw-Hill
ประกอบด้วยตาราหลัก 2 กลุ่ม คือ ปรีคลินิก และ คลินิก รวมทั้งมีข้อมูลยามากกว่า 51,000 รายการ
ข้อมูลแนวทางการรักษา วินิจฉัยอาการความผิดปกติและข้อมูลเชิงสรุป วีดิโอ ภาพประกอบ คู่มือ
ผู้ป่วย ข้อมูลปัจจุบันและข่าวในวงการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนแบบทดสอบเพื่อประเมิ น
ตนเองจากหนังสือเล่มต่าง ๆ
- ACM Digital Library ฐานข้ อมู ลบรรณานุ กรม บทคั ดย่ อ article reviews และเอกสารเต็ ม ของ
บทความวารสาร นิตยสาร รายงานความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และ
จดหมายข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกว่า 400 ชื่อเรื่อง
จัดทาโดย ACM (Association for Computing Machinery) ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1985ปัจจุบัน
- ASTM Standards & Journals ฐานข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป เอกสารเต็มของวารสารด้าน
วิ ศ วกรรมโยธา จ านวน 3 ชื่ อ เรื่ อ ง ได้ แ ก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of
ASTM International, Journal of Testing and Evaluation จ า ก ส า นั ก พิ ม พ์ American
Society for Testing and Materials โดยให้ ข้อมูล ย้อนหลั งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987-ปัจจุบัน และ
มาตรฐานกว่า 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาง ปิโตรเคมี คอนกรีต ห้องปฏิบัติก าร
ทดสอบ เครื่องมือแพทย์ โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้พร้อมกัน 35 ผู้ใช้
- Clinical key-Flex World Class Clinical Decision Support Tools เป็ น ฐานข้ อ มู ล ทาง
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในโลกช่วยในการวิเคราะห์วินิจฉัยโรค รวบรวม
หนังสือทางการแพทย์มากกว่า 1,000 รายการ และวารสารทางการแพทย์มากกว่า 500 รายการ
หนังสือและวารสารดังกล่าวสามารถเข้าใช้งานแบบ Full-Text ได้ทั้งหมด และยังมีข้อมูลอื่น ๆ
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เช่น Clinical Overview ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ Evidence-Based Medicine, Guidelines ทาง
การแพทย์ มากกว่า 80 องค์กรแพทย์ ทั่ว โลก, Procedure Consults หั ตถการทางการแพทย์ ,
วี ดี โ อมากกว่ า 1,000 รายการ, รู ป ภาพมากกว่ า 1,000,000 รู ป , ฐานข้ อ มู ล ยาจาก Gold
Standard, คู่ มื อ ผู้ ป่ ว ย, พร้ อ มทั้ ง Medline รวบรวม Abstract ต่ า ง ๆ จาก PubMed มี ก าร
ปรับปรุงข้อมูลในฐานทุกวัน
- Clinical Skills-Nursing ฐานข้ อ มู ล ทางการพยาบาลที่ น าเสนอข้ อ มู ล และหลั ก ฐานทางการ
พยาบาล ซึ่งมีวิดีโอมากกว่า 500 ทักษะทางการพยาบาล พร้อมคู่มือประกอบต่า ง ๆ รวมไปถึง
แบบฝึกหัดทบทวน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการทาทักษะทางการพยาบาลใน
แต่ละเรื่องนั้น ๆ
- Computers & Applied Sciences Complete ครอบคลุ ม สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี
วิศวกรรม ศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบนั
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความ ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัยและเป็น
ทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและ
สาระสังเขปจากจานวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบั บเต็มจากวารสาร
มากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์,
ระบบเทคโนโลยีใหม่
- Dentistry & Oral Science Source ครอบคลุมมุมมองทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสาขาทันตกรรม รวมถึง
สาธารณสุขด้านทันตกรรม เอ็นโดดอนติกส์ (endodontics) อาการปวดหน้า & ศัลยกรรม การศึกษา
เกี่ยวกับฟันและโรคฟัน พยาธิวิทยา/ศัลยกรรม/รังสีวิทยาด้านช่องปาก & แม็กซิโลเฟเชียล ทันตกรรม
จัดฟัน ทันตกรรมสาหรับเด็ก ปริทันตวิทยา และทันตกรรมประดิษฐ์ ฐานข้อมูลนี้ได้รับการอัพเดตทุก
สัปดาห์ใน EBSCOhost
- Dissertation Full Text in PDF format ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง
- Dynamed Plus เป็ น เครื่ อ งมื อ อ้ า งอิ ง ทางคลิ นิ ก ที่ ส ร้ า งขึ้ น โดยที ม แพทย์ ส าหรั บ แพทย์ แ ละ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพอื่น ๆ สาหรับการใช้งานที่จุดของการดูแล กับบทสรุปทางคลินิก
จานวนมากกว่า 3,200 หัวข้อ ประกอบด้วยเนื้อหาใหม่ล่าสุดและแหล่งข้อมูลที่มีความถูกต้อง มี
ความเกี่ยวเนื่องและง่ายต่อการใช้งาน ทาให้ DynaMed Plus™ เป็นแหล่งข้อมูลที่จาเป็นสาหรับ
การตอบคาถามทางคลินิกในระหว่างการปฏิบัติงานมากที่สุด เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
สาหรับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้การประเมินที่สาคัญการสังเคราะห์หลักฐานและกระบวนการตาม
หลักฐานอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงการดูแลผู้ป่วย
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- Education Research Complete เป็ นแหล่ งทรั พยากรออนไลน์ ที่ น่ าเชื่ อถื อส าหรั บงานวิ จั ยด้ าน
การศึกษา โดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่
สูงขึ้น และความชานาญพิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษา และการ
ทดสอบ Education Research Complete ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของวารสารกว่า 2,100
รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการ และรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่อง
อีกเกือบ 500 รายการ
- H.W. Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็มทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การจัดการ บริหาร กฎหมาย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ ย้อนหลังตั้งแต่ ค.ศ. 1994-ปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 12 ฐานข้อมูลย่อย
- IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้ อ มู ล เอกสารเต็ ม ของวารสาร นิ ต ยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม รวมทั้งเอกสารมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ
เรื่อง จาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
และ The Institution of Engineering and Technology (IET)
- JoVe Environment Collection เป็นฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่คือ Peer reviewed
Journal มุ่งเผยแพร่ผลงานวิจัย (13 Journal sections) และวิดีโอคอลเล็คชั่น โดยมหาวิทยาลัย
บอกรับเฉพาะ Environment Collection โดยวิดีโอส่วนใหญ่จะมีคาบรรยายท้ายเกี่ยวกับวิดีโอ
เพื่อรองรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน
- Library, Information Science & Technology Abstracts™ with Full Text (LISTA with FT)
ฐานข้อมูลออนไลน์ของวารสารกว่า 270 ชื่อเรื่อง รวมทั้งหนังสือ รายงานการวิจัยและเอกสาร
ทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ การค้นคืนสารสนเทศออนไลน์
การจัดการสารสนเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960-ปัจจุบัน
- NPC Safety and Environmental Service ฐานข้อมูลให้ข้อมูลการอบรม กฎหมาย มาตรฐาน
และสารสนเทศทางด้านเกี่ยวกับ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ProQuest Dissertations & Theses Global ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญา
เอกฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบ
ไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโท ตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อย
กว่า 1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
- SAE Digital Library ฐานข้อมูลที่ผลิตโดย SAE International รวบรวม Technical Paper
มากกว่า 90,000 รายการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 110 รายการ ให้ข้อมูลย้อนหลั ง
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ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998 –ปัจจุบัน ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิศวกรรมยานยนต์ แสดงผลเอกสารฉบับเต็ม
ในรูป HTML หรือ PDF file
- Safety Info ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร แบบฟอร์ม รูปภาพ โปสเตอร์
คู่ มื อ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ท างด้า นสาธารณสุ ข อาชี ว อนามั ย และความปลอดภัย อนามั ย
สิ่งแวดล้อมและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้เอกสารมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง
- SCOPUS เป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขปของวารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูล
กว่า 29 ล้านระเบียนจากสานักพิมพ์กว่า 4,000 แห่งทั่วโลก โดยให้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990ปัจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาบอกรับจะ
สามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้
- Siamsafety.com ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- TAIR (The Arabidopsis Information Resource) ฐานข้อมูลทางด้านชีววิทยาและโมเลกุลของ
Arabidopsis thaliana ซึ่งเป็นพืชจาลองที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย จัดทาโดยบริษัท Phoenix Bioinformatics Corporation ร่ ว ม มื อ กั บ Arabidopsis Biological Resource Center ( ABRC)
เพื่อให้นักวิจัยสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์และดีเอ็นเอ และยังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
Arabidopsis Genome Initiative (AGI), โปรโตคอลห้องปฏิบัติการของ Arabidopsis และลิงก์ที่
เป็นประโยชน์
- USMLE Easy เป็ น ชุ ด ข้ อ สอบให้ เ ตรี ย มสอบ USMLE Step1, Step2 CK, and Step3 รวบรวม
คาถาม-คาตอบมากกว่า 11,000 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาและเทคโนโลยีเหมือนข้อสอบที่ใช้ทดสอบจริง
- Web of Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุม
สาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200
ชื่อเรื่องเรื่อง ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน
- สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางาน (ส.อ.ป) เว็บไซต์ของสมาคม อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทางาน (ส.อ.ป) ในการค้นคว้าข้อมูล หรือดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลต่างๆ
และเพื่อติดตามข่าวสารด้านความปลอดภัยของสมาคม ฯ ตามสิทธิ์ที่สาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย สานักวิชาแพทยศาสตร์ เป็นสมาชิกประเภทสถาบัน
- ห้องสมุดข่าวมติชน (Matichon E-Library) บริการสืบค้นที่ครอบคลุมฐานข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์มาก
ที่สุดกว่า 30 ฉบับในเมืองไทยทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณ
หรือองค์กร ต้องการ ทุกที่ ทุกเวลา ในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์ -วิจารณ์
รายงาน หรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า 30 ฉบับในเมืองไทย
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