หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารบัญ
หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหลักสูตร
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ลักษณะและประเภทของหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
รูปแบบของหลักสูตร
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สถานที่จัดการเรียนการสอน
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร
ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตรที่
นามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการหลักสูตร
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาของหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การกากับมาตรฐาน
บัณฑิต
นิสิต
อาจารย์
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 คาอธิบายรายวิชา
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
เอกสารแนบหมายเลข 4 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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สารบัญ (ต่อ)

หน้า
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน 116
นิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
เอกสารแนบหมายเลข 8 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
120
ภายนอก
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/ภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
25490191106507
ภาษาไทย:
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:
3. วิชาเอก

วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
Bachelor of Science (Mathematics)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
B.Sc. (Mathematics)

ไม่มี

4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) [คลิกพิมพ์]
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษในบางรายวิชา
5.4 การรับเข้าศึกษา
 รับเฉพาะนิสิตไทย
 รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ
 รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ
5.5 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน...................................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน)
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2559
ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2559
วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559
 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน
8.3 ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
8.4 นักคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
8.5 นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงิน
8.6 นักวางแผนการผลิตในโรงงาน
8.7 ประกอบอาชีพอิสระ
9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(1) นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล
เลขประจาตัวประชาชน 3-7704-0055X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(2) นายอภิชาติ เนียมวงษ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2004-0007X-XX-X
Ph.D. (Applied Mathematics) Newcastle University ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
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(3) นายชาติไทย ไทยประยูร
เลขประจาตัวประชาชน 1-1005-0013X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2557
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2553
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(4) นางพรทิพย์ เกษมพิณ
เลขประจาตัวประชาชน 3-2105-0025X-XX-X
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
ป.บัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(5) นางสาวเสาวรส ศรีสุข
เลขประจาตัวประชาชน 3-2009-0064X-XX-X
วท.ม. (คณิตศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(6) นางสาวอารยา วิวฒ
ั น์วานิช
เลขประจาตัวประชาชน 3-2001-0092X -XX-X
วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ตั้ง
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ......................................
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยแนวโน้มการพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ซึ่ง
เป็นปีแรกที่เริ่มมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC หรือ Asean Economics Community)
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกประเทศในอาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน นาไปสู่การเป็นภูมิภาคที่
มีการพั ฒ นาทางเศรษฐกิจ ที่ เท่ าเที ย มกั นและมี ขีด ความสามารถในการแข่งขัน สู ง ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมทั้งทางด้าน
การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทยอยู่ในจุดที่
ได้เปรียบประเทศอื่นๆ ในเรื่องการสื่อสาร คมนาคม ขนส่งทางโลจิสติกส์ต่างๆ ผ่านการเชื่อมต่อ East-
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West Economic Corridor จากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยไปที่ประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม
หรือการเป็ นศูนย์กลางทางการบิน ทาให้ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมในการตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประชากรในประเทศ ป้องกันปัญหาอันเกิดจาก
ความเหลื่อมล้าทั้งทางด้านการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงบริการสาธารณูปโภคต่างๆ จากภาครัฐ รวมถึง
ปัญ หาทางสังคมและวัฒ นธรรมที่แตกต่างกัน เพื่อให้ ประเทศเกิดการพัฒ นาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
มั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัยและการพัฒ นาของประเทศยังมี
จานวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมในระดับก้าวหน้า ในการนี้
กระบวนการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานสาคัญในการเสริมสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์อันจะสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ต่าง ๆ จานวนมาก การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
คณิตศาสตร์จึงจาเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความสามารถและทักษะในวิชาทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งระดับหนึ่ง
เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต ที่ จ บการศึ ก ษาสามารถน าความรู้ที่ ได้ ไปปรับ ใช้ กั บ สถานการณ์ ท างเศรษฐกิ จ ได้ อ ย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
รั ฐ บาลได้ มี น โยบายให้ ส ถานศึ ก ษาพยายามสอดแทรกเนื้ อ หาที่ เ กี่ย วข้ อ งกั บ การรัก ษา
ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทาการเรียนการสอน ซึ่งเนื่องจากเดิมนั้นส่วน
ใหญ่แล้วเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ เกี่ยวกับการคานวณ เป็นต้น การเรียน
การสอนจึงยังไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีขึ้ น ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถประยุกต์ การเรียน
การสอนที่มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มากขึ้นกว่าเดิม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์
เพื่อสนองความต้องการกาลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคการผลิตกาลังคนที่ผลิตนั้นจะต้อง
มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไป
ปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พัฒ นาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีแหล่ง
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจานวนมาก ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดย
ที่ ค ณิ ต ศาสตร์ เป็ น ความรู้ ห ลั ก ของการน าไปสู่ ก ารวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เมื่ อ ข้ อ มู ล มี ค วามส าคั ญ มาก ขึ้ น
คณิตศาสตร์ก็ย่อมมีความสาคัญมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดสอน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับ สูงเพื่อตอบสนองความต้องการกาลังคนทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
คณะวิทยาศาสตร์
30130159
เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-1)
- ภาควิชาเคมี/หลักสูตร วท.บ. (เคมี)
30310159
เคมี 1
3(3-0-6)
30310259
เคมี 2
3(3-0-6)
30310359
ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-1)
- ภาควิชาชีววิทยา/หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา)
30610059
ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
30610159
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-1)
- ภาควิชาฟิสิกส์/หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์)
30810059
ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
30810159
ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
30810259
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
1(0-3-1)
- ภาควิชาคณิตศาสตร์/หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)
31210059
สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
รายวิชาหมวดวิชาเอก
คณะวิทยาศาสตร์
- ภาควิชาคณิตศาสตร์/หลักสูตร วท.บ. (สถิติ)
31232059
การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)
31232159
แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
31232359
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
31233159
สถิติคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
31233259
สถิติคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
31234059
การวิจัยดาเนินงาน 1
3(3-0-6)
31234159
การวิจัยดาเนินงาน 2
3(3-0-6)
31235059
เทคนิคการชักตัวอย่าง
3(3-0-6)
31238059
การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
คณะวิทยาการสารสนเทศ
88510059
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม
2(1-2-3)
88510459
หลักการโปรแกรม
3(2-3-4)
88520359
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5)
88620159
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
88621159
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-3-4)

10

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
30211159
แคลคูลัส 1
30211259
แคลคูลัส 2
30220159
วิยุตคณิต
30221159
แคลคูลัส 3
30223159
พีชคณิตเชิงเส้น
30224159
หลักการทางคณิตศาสตร์
30224259
ทฤษฎีเซต
30225159
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
30228159
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
30230159
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
30234159
พีชคณิตนามธรรม
30234259
ทฤษฎีจานวน
30237159
การวิเคราะห์เวกเตอร์
30237259
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
30238459
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
30243159
สารวจเรขาคณิต
30247159
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
30248159
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีคณะกรรมการบริหาร
หลั กสู ต รระดั บ สาขาวิช าเป็ น ผู้ กากั บ ดูแ ล ประสานงานกับ คณะต่ างๆ ที่ จั ด
รายวิชาซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพื่อกาหนดเนื้อหา
และกลยุ ท ธ์ ก ารสอนตลอดจนการวั ด และประเมิ น ผล ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ มีคณะกรรมการระดับคณะทาหน้าที่กากับ
ดูแลการดาเนินงานของสาขาวิชา ส่วนนิสิตที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น
ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่า
สอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตเหล่านั้นเรียนหรือไม่
13.3.2 รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของคณะอื่ น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ท าหน้ า ที่ ป ระสานงานกั บ ส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการจั ด ท าตารางสอน
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชากากับติดตามจัดกระบวนการเรียนการสอน
การประเมินผลให้มีคุณภาพ
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
-ปรัชญาหลั ก สู ต รนี้ มุ่ ง สร้ างนั ก วิ ช าการทางสาขาคณิ ต ศาสตร์ที่ มี ค วามรู้ค วามสามารถเพื่ อ สนองต่ อ
แนวนโยบายการพัฒนาประเทศ สามารถนาความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเป็นผู้นาสังคมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน
-ความสาคัญยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นยุคที่ทาให้ทุกคนต้องใช้การคิดคานวณและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่
ตลอดเวลา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จานวน การคิดคานวณต่าง ๆ ซึ่งมีความจาเป็น
ต่อการดารงชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการคิดคานวณแล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐาน
ของเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมี
นักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะช่วย
ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ทา
ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ
เหล่านี้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-เหตุผลในการปรับปรุงเนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
ดาเนินการเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 ซึ่งผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับ
รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเอกให้มีความทันสมัย ทันต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และมีคุณภาพทัดเทียมมาตรฐานสากลรวมทั้งตรง
ความต้องการของผู้ใช้บั ณ ฑิ ตในปั จ จุบั น ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ออก
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงจาเป็นต้อง
มีการปรับปรุงหลั กสูตรเพื่อ ให้สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และสอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
กาหนดให้ มีก ารปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รทุ กรอบระยะเวลา 5 ปี อีก ทั้ งยั งจั ด ท าขึ้ น เพื่ อให้ ก ารจั ด การเรีย น
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์กาหนด นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีนโยบายให้ทุกหลักสูตรเพิ่มแผนการเรียนที่นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาสหกิจ
ศึกษาได้ เพื่อให้นิสิตมีประสบการณ์ตรงที่ได้รับจากสถานประกอบการ
-วัตถุประสงค์1. หลั กสู ตรต้องการผลิตบัณ ฑิตด้านคณิ ตศาสตร์ ที่มีความรู้และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการกาลังคนด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ทั้งใน
ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรองรับ การพัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยร้อยละ 80 ของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถประกอบอาชีพในด้านดังกล่าวข้างต้น
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2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้
2.1 ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.2 มี วิ นั ย เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ ผู้ อื่ น มี ค วามเข้ า ใจและเห็ น คุ ณ ค่ า ของตนเอง ผู้ อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2.3 นาความรู้ ความเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถศึกษาต่อระดับสูงและพัฒนาความรู้ใหม่ได้
2.4 สามารถคิ ด วิ เคราะห์ อ ย่ า งเป็ น ระบบ และมี เหตุ ผ ลตามกระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์แ ละ
วิทยาศาสตร์
2.5 มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อื่น และมี
ความเป็นผู้นา สามารถทางานเป็นทีมได้
2.6 สามารถใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมและประเมินความค่า ความถูก
ต้องของข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้
2.7 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ให้มีศักยภาพสูงขึ้นเพื่อให้
สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้ดีขึ้น
- เพิ่มประสบการณ์
ทางด้านวิชาชีพให้แก่นิสิต
- ปรับปรุงรายวิชาให้มี
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

- อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการ
ปฐมนิเทศ
- อาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุนทุก
คนต้องเข้าอบรมเพื่อพัฒนาตัวเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง
เชิญวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชนที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้าน
คณิตศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์มาบรรยายให้กับนิสิต
- ลดรายวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนเป็น
เวลานานออกไปจากหลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559
- เพิ่มรายวิชาที่มีความทันสมัยเข้ามาใน
กลุ่มวิชาเอกเลือกของหลักสูตร
- จัดให้มีรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา
และสหกิจศึกษาในกลุ่มวิชาเอกเลือกเพื่อ
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสและ
ประสบการณ์การทางานกับผู้ประกอบการ

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดาเนินการ

- หลักฐานหรือเอกสารแสดงผล
การดาเนินการ
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
 ระบบไตรภาค
 ระบบจตุรภาค
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
หลั ก สู ต รคณิ ต ศาสตร์ เป็ น สาขาที่ เน้ น ความรู้ท างด้ านคณิ ต ศาสตร์ สถิ ติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ในเบื้องต้นผู้ที่เป็นนิสิตแรกเข้าควรมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีนิสิตจานวนหนึ่งที่ยังมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ทาให้ไม่มีความพร้อมทางการ
เรียนวิชาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 1 ได้
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
ส าหรั บ นิ สิ ต ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์จัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพื่อปรับพื้นฐานให้แก่
นิสิตแรกเข้า นอกจากนั้ น คณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจาตัวนิสิ ต
ดังนั้นเมือ่ เกิดปัญหา นิสิตสามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ปีการศึกษา
จานวนรับเข้า ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3
ปีที่ 4
รวม

2559
60
60

2560
60
60
120

2561
60
60
60
180

2562
60
60
60
60
240

2563
60
60
60
60
240

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

-

-

-

60

60

2.6 งบประมาณตามแผน

หน่วย : พันบาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
2. งบดาเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2559
3,076
5,198
938
2,656
11,867

2560
3,150
5,748
938
2,656
12,492

2561
3,308
5,748
938
2,656
12,650

2562
3,473
5,748
938
2,656
12,815

2563
3,647
5,748
938
2,656
12,989

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในสาขาทางวิทยาศาสตร์มาก่อน เมื่อเข้า
ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รนี้ ส ามารถเที ย บโอนหน่ ว ยกิ ต ได้ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.8.2 นิ สิ ต สามารถลงทะเบี ย นเรี ย นบางรายวิ ช าใน มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ บาลหรื อ
มหาวิท ยาลั ย ในกากับ ของรัฐ บาลแล้ ว โอนหน่ ว ยกิ ตได้ ทั้ งนี้เป็ น ไปตามข้อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และเป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
94
หน่วยกิต
2.1) หมวดวิชาแกน
27
หน่วยกิต
2.2) หมวดวิชาเอก ไม่น้อยกว่า
67
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
37
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต)
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
- กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอื่น ๆ 3 หน่วยกิต)
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
- กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
2 (2-0-4)
Marine Science
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
Life Skill and Adolescent Health
- กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Economics of Everyday Life
40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
77037859 การดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ASEAN Living through Culture
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- กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
Contemporary Scientific Innovation
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity
- กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with ICT
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) หมวดวิชาแกน
30211159 แคลคูลัส 1
Calculus I
30211259 แคลคูลัส 2
Calculus II
30310159 เคมี 1
Chemistry I
30310259 เคมี 2
Chemistry II
30310359 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
30810059 ฟิสิกส์ 1
Physics I
30810159 ฟิสิกส์ 2
Physics II
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
Introductory Physics Laboratory I
31210059 สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics
2.2) หมวดวิชาเอก
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
30221159 แคลคูลัส 3
Calculus III

2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (2-2-5)
94

จานวน

หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

ไม่น้อยกว่า

67 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
3(3-0-6)
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30223159 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
3(3-0-6)
Elementary Probability and Applications
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Complex Variables
30234159 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
Abstract Algebra
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Analysis
30249359 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
Special Problems in Mathematics
31231059 วิธีเชิงสถิติสาหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Statistical Methods for Mathematics
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
2.2.2) วิชาเอกเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ก. ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-1)
Pre-cooperative Education
30220159 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
30224259 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
Set Theory
30234259 ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
Number Theory
30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
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30238259 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
Mathematics of Finance
30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
Mathematics of Insurance
30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
Graph Theory and Applications
30242159 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
30243159 สารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
Survey of Geometry
30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction of Topology
30248159 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Modelling
30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
Partial Differential Equations
30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
(3-0-6)
Introduction to Combinatorics
30249159 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Special Topics in Mathematics
30249259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Special Topics in Applied Mathematics
30249559 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
ข. ให้เลือกเรียนเพิ่มจากข้อ ก. เพื่อให้ได้หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
31232059 การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
31232159 แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
Experimental Designs I
31232359 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
Non-Parametric Statistics
31233159 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics I
31233259 สถิติคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics II
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31234059 การวิจัยดาเนินงาน 1
Operations Research I
31234159 การวิจัยดาเนินงาน 2
Operations Research II
31235059 เทคนิคการชักตัวอย่าง
Sampling Techniques
31238059 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation
88510459 หลักการโปรแกรม
Programming Fundamental
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming Paradigm
88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(2-3-4)
3(2-2-5)
3(2-3-4)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย หรือ
เลือกเรียนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส
302 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
เลขรหัสตัวที่ 4
หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน
เลขรหัสตัวที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
เลข 0
หมายถึง พื้นฐานทางคณิตศาสตร์
เลข 1-2 หมายถึง แคลคูลัส
เลข 3
หมายถึง พีชคณิตและเรขาคณิต
เลข 4
หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ และทอพอโลยี
เลข 5
หมายถึง ความน่าจะเป็น
เลข 6
หมายถึง วิชาพื้นฐานทางสาขาวิชาอื่น
เลข 7
หมายถึง การวิเคราะห์
เลข 8
หมายถึง การประยุกต์
เลข 9
หมายถึง หัวข้อเฉพาะ สัมมนา ปัญหาพิเศษ และสหกิจศึกษา
เลขรหัสตัวที่ 6
หมายถึง ลาดับของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
เลขรหัสตัวที่ 7 และ 8 หมายถึง ปีที่เริ่มเปิดใช้รายวิชา
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในแต่ละภาค
เรียนของปีการศึกษา ดังนี้
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หมวด
วิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

ศึกษา 30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
ทั่วไป
Contemporary Scientific
Innovation
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
Life Skill and Adolescent Health
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
วิชา 30211159 แคลคูลัส 1
เฉพาะ
Calculus I
30310159 เคมี 1
Chemistry I
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I
30810059 ฟิสิกส์ 1
Physics I
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
20

หมวด
วิชา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

ศึกษา 40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
ทัว่ ไป
Volunteer Spirit for Social Development
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
Moving Forward in a Digital Society with
ICT
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
Collegiate English
วิชา 30211259 แคลคูลัส 2
เฉพาะ
Calculus II
30310259 เคมี 2
Chemistry II
30310359 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
30810159 ฟิสิกส์ 2
Physics II
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
Introductory Physics Laboratory I
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
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22

หมวด
วิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

ศึกษา 77037859 การดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
ทั่วไป
ผ่านวัฒนธรรม
ASEAN Living through Culture
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
Arts and Creativity
วิชา 30221159 แคลคูลัส 3
เฉพาะ
Calculus III
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
31210059 สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
Programming
รวม (Total)

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

หมวด
วิชา

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

ศึกษา
ทั่วไป

22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language Skills for Communication
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Economics of Everyday Life
วิชา 30223159 พีชคณิตเชิงเส้น
เฉพาะ
Linear Algebra
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
Elementary Probability and Applications
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
302XXXXX วิชาเอกเลือก
รวม (Total)

17

หน่วยกิต

3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(X-X-X)
17
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หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป
วิชา
เฉพาะ

วิชา
เลือก
เสรี

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Marine Science
30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex
Variables
31231059 วิธีเชิงสถิติสาหรับคณิตศาสตร์
Statistical Methods for
Mathematics
302XXXXX วิชาเอกเลือก

2(2-0-4)

6(X-X-X)

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)

3(3-0-6)

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป
วิชา
เฉพาะ

3(2-2-5)
วิชา
เลือก
เสรี

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
30234159 พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
302XXXXX วิชาเอกเลือก

6(X-X-X)

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี

3(X-X-X)
รวม (Total)

รวม (Total)

17

หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

18

24

หมวด
วิชา
วิชา
เฉพาะ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
30249359 สัมมนา
Seminar
302XXXXX วิชาเอกเลือก

3(2-2-5)
1(0-2-1)
6(X-X-X)
รวม (Total)

10

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวด
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎีวิชา

ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชา
เฉพาะ

30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
Special Problems in Mathematics
302XXXXX วิชาเอกเลือก
9(X-X-X)
รวม (Total)

12

25

แผนการเรียนนิสิตที่เลือกเรียนวิชา 30249559 สหกิจศึกษา

หมวด
วิชา
ศึกษา
ทั่วไป
วิชา
เฉพาะ

วิชา
เลือก
เสรี

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หมวด
วิชา

รวม (Total)

2(2-0-4)

ศึกษา
ทั่วไป
วิชา
เฉพาะ

3(2-2-5)
3(3-0-6)
9(X-X-X)
3(X-X-X)
20

วิชา
เลือก
เสรี

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
Marine Science
31231059 วิธีเชิงสถิติสาหรับคณิตศาสตร์
Statistical Methods for
Mathematics
30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex
Variables
302XXXXX วิชาเอกเลือก
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

99920159

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English Writing for Communication
30234159 พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
30249359 สัมมนา
Seminar
302XXXXX วิชาเอกเลือก
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(X-X-X)
1(0-3-1)
3(X-X-X)

รวม (Total)

20
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หมวด
วิชา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น (First Semester)
รหัสและชื่อรายวิชา

หน่วยกิต
(ทฤษฎีปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชาเอก 30249559 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
เลือก
Co-operative Education
รวม (Total)
6

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย (Second Semester)
หมวด
รหัสและชื่อรายวิชา
หน่วยกิต
(ทฤษฎีวิชา

ปฏิบตั -ิ ศึกษา
ด้วยตนเอง)

วิชา
เฉพาะ

30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
Special Problems in Mathematics
302XXXXX วิชาเอกเลือก
9(X-X-X)
รวม (Total)
12
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)
3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
* (1) นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล
เลขประจาตัวประชาชน 3-7704-0055X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2551
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2547
วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
302111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
302112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
302221 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
302382 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
302481 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
302494 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
30221159 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
30238259 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
30248159 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
30249359 สัมมนา
1(0-2-1)
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
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* (2) นายอภิชาติ เนียมวงษ์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2004-0007X-XX-X
Ph.D. (Applied Mathematics) Newcastle University ประเทศอังกฤษ พ.ศ. 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2539
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
302111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
302112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
302221 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
302281 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
302282 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
4(2-4-8)
302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
3(3-0-6)
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
302494 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
30221159 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
30249359 สัมมนา
1(0-2-1)
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
* (3) นายชาติไทย ไทยประยูร
เลขประจาตัวประชาชน 1-1005-0013X-XX-X
ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ. 2557
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2553
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พ.ศ. 2550
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
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ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
302111 แคลคูลัส 1
302203 วิยุตคณิต
302493 สัมมนา
302494 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
30211159 แคลคูลัส 1
30211259 แคลคูลัส 2
30221159 แคลคูลัส 3
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
30220159 วิยุตคณิต
30249359 สัมมนา
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์

จานวนหน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(0-9-0)

* (4) นางพรทิพย์ เกษมพิณ
เลขประจาตัวประชาชน 3-2105-0025X-XX-X
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548
ป.บัณฑิต (การสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
302111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
302112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
302494 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
30249359 สัมมนา
1(0-2-1)
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
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* (5) นางสาวเสาวรส ศรีสุข
เลขประจาตัวประชาชน 3-2009-0064X-XX-X
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
302111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
302112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
302494 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
30221159 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
30249359 สัมมนา
1(0-2-1)
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(0-9-0)
* (6) นางสาวอารยา วิวฒ
ั น์วานิช เลขประจาตัวประชาชน 3-2001-0092X -XX-X
วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนเดิม
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
302101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
302111 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
302112 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
302494 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
รายวิชา
จานวนหน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
30211259 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
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30221159
30228159
30247159
30249359
30249459

แคลคูลัส 3
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
สัมมนา
ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-9-0)

(7) นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน
เลขประจาตัวประชาชน 3-6799-0007X-XX-X
คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(8) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม
เลขประจาตัวประชาชน 3-1601-0029X-XX-X
คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(9) นางสาวบัณฑิตา ฉัตรเท
เลขประจาตัวประชาชน 3-5507-0040X-XX-X
คุณวุฒิ M.S. (Mathematics) North Carolina State University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2549
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(10) นายบุญยงค์ ศรีพลแผ้ว
เลขประจาตัวประชาชน 5-1018-0003X-XX-X
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Chicago สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2555
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(11) นางสาวรักพร ดอกจันทร์
เลขประจาตัวประชาชน 3-2199-0010X-XX-X
คุณวุฒิ DR.RER.NAT. (Mathematik) Humboldt University ZuBerlin เยอรมนี พ.ศ. 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(12) นายรัชนิกร ชลไชยะ
เลขประจาตัวประชาชน 3-3001-01059-16-9
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) University of Reading อังกฤษ พ.ศ. 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
นางสาววรพรรณ จันทร์ดี
เลขประจาตัวประชาชน 3-1006-0107X-XX-X
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) Stanford University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2553
B.A. (Mathematics) Cornell University สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2548
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
นางวรรณ์ทนา พรมสวย
เลขประจาตัวประชาชน 3-6701-0088X-XX-X
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) University of Newcastle Upon Tyne อังกฤษ พ.ศ. 2545
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2538
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. 2530
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
นายวศิน วิพิศมากูล
เลขประจาตัวประชาชน 1-2001-0006X-XX-X
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) The University of Texas at Austin สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2556
B.A. (Mathematics, Computer Science) Williams College สหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2551
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
นายสมคิด อินเทพ
เลขประจาตัวประชาชน. 3-5703-0018X-XX-X
คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Mathematics) University of Strathclyde อังกฤษ พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล เลขประจาตัวประชาชน 3-2401-0038X-XX-X
คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
นางสาวสาธินี เลิศประไพ
เลขประจาตัวประชาชน 3-1199-0038X-XX-X
คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)

33

(19) นายสารัตน์ ศิลปวงษา
เลขประจาตัวประชาชน 3-7499-0036X-XX-X
คุณวุฒิ วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(20) นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์
เลขประจาตัวประชาชน 3–9598–0015X-XX-X
คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) University of East Anglia อังกฤษ พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(21) นายอรรณพ แก้วขาว
เลขประจาตัวประชาชน 3-2006-0053X-XX-X
คุณวุฒิ วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(22) นางอังคณา บุญดิเรก
เลขประจาตัวประชาชน 4-1104-0001X-XX-X
คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2540
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2538
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
(23) นางอารีรักษ์ ชัยวร
เลขประจาตัวประชาชน 3-5605-0008X-XX-X
คุณวุฒิ วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
3.2.2 อาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ถ้ามี)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความต้องการที่บัณ ฑิตควรมีประสบการณ์ ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่ การทางานจริง ดั งนั้น
หลั ก สู ต รได้ ก าหนดแผนการเรี ย นที่ นิ สิ ต สามารถเลื อ กที่ จ ะศึ ก ษาในรายวิช าสหกิ จ ศึ ก ษา โดยคณะ
วิท ยาศาสตร์ และมหาวิท ยาลั ย บู รพามี น โยบายให้ โอกาสนิ สิ ต ที่ มีคุ ณ สมบั ติค รบตามเกณฑ์ ที่ กาหนด
สามารถลงทะเบียนรายวิชานี้ ซึ่งนิสิตจะต้องไปสหกิจศึกษา เพื่อฝึกปฎิบัติงานจริงในหน่วยงานภาครัฐ
หรือสถานประกอบการเอกชน ในด้านคณิตศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
4 เดือน
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1) ทักษะในการปฏิบัติการจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการทางาน
4.1.2) บูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
4.1.3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าในวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้
4.2 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน : ในกรณีที่นิสิตเลือกเรียนวิชา 30249559 สหกิจศึกษา ในปีที่
4 ภาคการศึกษาต้น นิสิตจะต้องไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 4
เดือน และมีแผนการเรียนแตกต่างกันในปีที่ 3 และ 4 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.1.4)
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นิสิตทาปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นงานวิจัยขนาดเล็กในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษาปัญหาพิเศษเป็นผู้ดูแล
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะต้องศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากตารา วารสาร และสื่อ
อิเลคทรอนิ กส์ ท างานวิจัยขนาดเล็ ก แล้ ว เขีย นรายงานตามรูป แบบที่ส าขาวิช ากาหนด
รวมทั้งนาเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษที่สาขาวิชาแต่งตั้งด้วย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความสามารถในการปฏิบัติ และมีทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การสื่อสารและการสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา
3. การใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
4. การเขียนรายงานและการนาเสนอ
5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการประเมิน ความรู้ของนิสิ ตก่อนเรียน เพื่อให้ ทราบพื้ นฐานของนิ สิต หากมีพื้ น
ความรู้ไม่เพียงพอ ให้มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้เพียงพอต่อ
การทาการวิจัย
5.5.2 มี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มนิ สิ ต ในด้ า นทั ก ษะการท าวิ จั ย รวมถึ งการเขี ย นรายงาน
รูปแบบของการอ้างอิงข้อมูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาการวิจัย
5.5.3 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางวิชาการของสานักหอสมุดที่นิสิตสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องการได้ทั่วโลก
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิน ผลจากทั กษะการเรียนรู้ในการทางานวิจัย และการนาเสนอข้อมู ล งานวิ จัยต่ อ
คณะกรรมการประเมิ น ที่ ท างสาขาวิช าแต่ งตั้ ง โดยมี ก ารให้ ค ะแนนเป็ น ล าดับ ขั้น ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
ความรู้และทักษะในด้านคณิตศาสตร์

คุณธรรม และจริยธรรม
ความสามารถทางการสื่อสาร

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
ดาเนินการสอนเพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะในด้าน
คณิ ต ศาสตร์ ซึ่ งนิ สิ ต จะใช้ ในการคิ ด วิ เคราะห์ ห า
เหตุ ผ ล สรุ ป ผล และพิ สู จ น์ ต ามหลั ก วิ ธี ก ารทาง
คณิ ตศาสตร์ โดยนิสิ ตต้องฝึกทดลองและทดสอบ
ทฤษฎีด้วยตนเอง อีกทั้งยังมีวิชาปัญหาพิเศษเพื่อเพิ่ม
ทั กษะเฉพาะทาง ตามความสนใจของนิสิ ต ซึ่งนิสิ ต
ต้องทางานวิจัยขนาดเล็ก เขียนรายงานและนาเสนอ
ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ
มีการสอดแทรกคุณ ธรรมและจริยธรรมในบทเรียน
โดยยกกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง
มีก ารก าหนดให้ นิ สิ ต ค้น คว้างานวิจัย อ่านงานวิจั ย
และเขียนรายงานในรายวิชาสั มมนา โดยนิสิ ตต้อง
สรุปผลงานวิจัยและนาเสนอผลต่อคณะกรรมการ ซึ่ง
อนุญาตให้นิสิตของสาขาคณิตศาสตร์และผู้สนใจเข้า
ฟัง และสามารถตอบข้อซักถามได้
ดาเนินการสอนโดยให้นิสิตได้ค้นคว้ า คิดวิเคราะห์หา
ผลสรุปและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความ
เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ

กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้
1. สอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
จรรย าบ รรณ วิ ช าชี พ ก รณี ที่ เกิ ด จ าก ก ารใช้
คณิตศาสตร์ทั้งในด้านบวกและด้านลบมาเป็นตัวอย่าง
ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความ
คิดเห็น และหาข้อสรุปของกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่าง
2. สอดแทรกเรื่องคุณ ธรรมจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา มีกิจกรรมที่มีการปลู กฝังให้ นิสิตมีระเบียบ
วิ นั ย โดยเน้ น เข้ า ชั้ น เรี ย นหรื อ ส่ ง งานตรงต่ อ เวลา
ความรั บ ผิ ด ชอบในงานที่ ได้ รั บ มอบหมายทั้ ง งาน
รายบุคคลและงานกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริต ใน
การสอบหรือคัดลอกงานของเพื่อน เป็นต้น
2.2 ด้านความรู้
1. ใช้การสอนที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการ
2.2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎี
แก้ปัญหา มีการมอบหมายกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น
พื้นฐาน
ให้ นิ สิ ต ได้ คิ ด วิ เ คราะห์ และแก้ ไ ขสถานการณ์
2.2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การ นาเสนอในชั้นเรียน
ปฏิบัติ
2. มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการด้าน
2.2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ คณิ ต ศาสตร์ วิ เคราะห์ อภิ ป ราย สรุ ป ผล เขี ย น
และพัฒนาความรู้ใหม่
รายงาน และนาเสนอในชั้น เรีย นในรูป แบบสั ม มนา
หรือปัญหาพิเศษ
3. มีความใฝ่รู้ ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิต ที่แสดงออกในเรื่อง
ความตระหนั กในจรรยาบรรณและการเคารพใน
สิทธิในผลงานของผู้อื่น
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้า
ชั้นเรียน ส่งงาน หรือการนัดหมายเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของนิสิต
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในการทางานกลุ่ม
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากพฤติกรรมในการซื่อตรง ไม่มีการ
ทุจริตการสอบ หรือคัดลอกงานผู้อื่น
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน
3. รูปเล่มรายงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย
4. การนาเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
2.3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
2.3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
2.4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกใน
ความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็น
ไทย
2.4.2 มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน

แสวงหาความรู้จากแหล่ง เรียนรู้ทั้งในห้ องเรียนและ
นอกห้องเรียนอย่างสม่าเสมอ
1. การทาปัญหาพิเศษที่นิสิต ต้องใช้ความรู้ที่เรียนมา
การค้นคว้าเพิ่ม เติมในการแก้ปัญ หา การวิเคราะห์
และวิจารณ์ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสื่อสารในรูป
รายงาน
2. การมอบหมายงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม
ให้ค้นคว้าจากวารสารในเรื่องที่เป็นที่สนใจในแต่ละช่วง
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ มี
การจ าลองเหตุ ก ารณ์ ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ วิเคราะห์ แ ละ
แก้ไขสถานการณ์ หรือหาวิธีการทางานให้ดียิ่งขึ้น
4. มีการฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร
1. การมอบหมายงานกลุ่ ม เพื่ อ ดู ก ารท างานและ
ประสานงาน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบในการทา
งาน และการตรงต่อเวลาในการส่งงาน
2. การมอบหมายงานให้ปฏิบัติในระยะเวลาที่กาหนด
1. การมอบหมายให้ ค้ น คว้ า เรื่ อ งสถานการณ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ในปั จ จุ บั น ที่ น่ าสนใจจาก
วารสารอิเลคทรอนิกส์ (e-Journal)
2. การมอบหมายโจทย์ให้แก้ไข ที่ต้องอาศัยความรู้ใน

1. การสอบประเมิ น ทั้ งในระหว่า งภาคเรี ย นและ
ปลายภาคเรียน
2. คาตอบที่ได้ในระหว่างการเรียนการสอน
3. ผลงานที่นาเสนอในชั้น
4. รายงานที่จัดทาตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

1. ผลงานที่ได้จากการทางาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการ
ส่งงาน และการนัดหมายเพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกัน

1. ความสามารถในการสื่อข้อมูลทั้งในด้านการเขียน
รายงาน การนาเสนองานหน้าชั้นเรียน และการ
ตอบคาถามระหว่างเรียน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ศาสตร์
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2.5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน
3. สามารถเลื อกใช้ สื่ อ อย่างเหมาะสม มีก ารบั น ทึ ก
ความรู้ วิ เคราะห์ ข้ อ มูล สรุป เป็ น องค์ค วามรู้ น าไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น สามารถถ่ายทอด เผยแพร่
และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
4. การนาเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
5. การทาปัญหาพิเศษ

ต่างๆ ร่วมกัน ทั้งด้านความรู้ในสาขา สถิติ
คณิตศาสตร์ เพื่อสรุปวิเคราะห์งานให้เป็นระบบ
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน และการเขียน
ปัญหาพิเศษ
4. ความสามารถในการใช้สื่อหลากรูปแบบเพื่อให้
ผู้อื่นเข้าใจและน่าสนใจ
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ รายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้
ระดับ A
ค่าระดับ 4.0
ระดับ B+
ค่าระดับ 3.5
ระดับ B
ค่าระดับ 3.0
ระดับ C+
ค่าระดับ 2.5
ระดับ C
ค่าระดับ 2.0
ระดับ D+
ค่าระดับ 1.5
ระดับ D
ค่าระดับ 1.0
ระดับ F
ค่าระดับ 0.0
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
au ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบ
ต่อผลการเรียนรู้หรือไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชา
แต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ
2.3 พิ จ ารณาจากรายงานการประเมิ น ผลการฝึ ก งานในรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษาร่ ว มกั บ ทางสถาน
ประกอบการว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.4 มีคณะกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในหลักสูตรที่กาลังสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
2.6 พิจารณาจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2.7 พิจารณาจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิต
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
3.3 เกณฑ์อื่น ๆ เป็น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบภาคผนวก)
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่คณะฯ
หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจพันธกิจของมหาวิทยาลัยคณะฯตลอดจน
หลักสูตรฯที่จะสอน
1.2 มีการแนะนาให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรฯ ตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และสนับสนุนให้เข้าอบรมด้านการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ที่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
1.3 เสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นพันธกิจของ
อาจารย์
1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล
2.1.1 มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สาหรับอาจารย์
เกี่ยวกับการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศ
และ/หรือต่างประเทศ
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
2.2.3 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆของคณะฯหรือมหาวิทยาลัย
2.2.6 จั ด ให้ อ าจารย์ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการประกั น คุ ณ ภาพต่ า งๆของคณะฯหรื อ
มหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.
2554 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้อย 5 คนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะ ติดตามและรวบรวมข้อมูล สาหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7 อีกทั้งบัณฑิตสามารถทางาน
หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีคุณภาพ
3. นิสิต
3.1 มีกระบวนการรับนิสิตซึง่ ดาเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มีการคัดเลือกอย่าเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามหมวด 3 ข้อ 2.4
3.2 มีการควบคุมการดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการ โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิชาการได้และต้องกาหนดชั่วโมงว่างเพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษา
3.3 มีการคงอยู่ของนิสิตและการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์
3.4 มีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4. อาจารย์
4.1 การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็นผู้กาหนด
คุณวุฒิและคุณสมบัติที่ต้องการ
4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษา ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนทักษะที่เกี่ยวกับการสอน การทาวิจัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
4.4 จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการใน
สาขาคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาที่เปิดสอน และเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร เพื่อให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 รายได้ของหลักสูตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต การบริการวิชาการ และอื่น ๆ โดยนามาจัดสรรตามความ
จาเป็น เพื่อให้หลักสูตรสามารถดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้มีความ
พร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่และครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ โดยภาควิชาและคณะมีการประชุม
วางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์และจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่
ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม
6.2 รวมทั้งมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
6.3 มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน
โดยให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
1. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่
1
X

ปีการศึกษา
ปีที่ ปีที่
2
3
X
X

ปีที่
4
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

9
1-5
7

10
1-5
8

11
1-5
9

12
1-5
10
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ประเมิ น จากผลการเรีย นรู้ ข องนิ สิ ต จากพฤติก รรมการแสดงออก การอภิ ป ราย
โต้ตอบ การตอบคาถาม การทากิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ
1.1.2 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสานักทะเบียนและ
ประเมินผล
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า
2.1.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาในรูปของ
แบบสอบถาม
2.1.2 สาหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษย์เก่าตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการดาเนินงาน
หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2.3 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ
2.3.1 ดาเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต
2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และ
ทาการปรับ ปรุงแผนกลยุ ทธ์การสอนจากข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทุกภาคการศึกษา แล้ ว
เสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการ
ดาเนิ น การประจ าปี เสนอหั ว หน้าภาควิชา หั ว หน้าภาควิชาเรียกประชุมอาจารย์ป ระจา
หลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดาเนินการหลักสูตร
4.2 หลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร รวมทั้งความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6

หมายเลข 7
หมายเลข 8

คาอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจาหลักสูตร
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
ตารางเปรียบเทียบ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ.๒๕๕๕
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
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หมายเลข 1
คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอังกฤษบังคับ 9 หน่วยกิต)
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English for Communication
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ใช้สื่อสารในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading, and writing English, with emphasis
on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English
language for communication in daily life
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
3 (3-0-6)
Collegiate English
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างระดับกลาง ศึกษากลยุทธ์
ในการเรียนภาษาอังกฤษในระดับมหาวิทยาลัย และใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English with
emphasis on the sustained expansion of vocabulary, the development of a higher
knowledge understanding of structure, and the strategies for English language learning to
achieve a more practical and greater command of the English language for
communication in college level
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
English Writing for Communication
การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจาวันและในสถานประกอบการ โดยใช้
วิธีการเรียบเรียงที่เหมาะสม
English writing for daily-life and workplace communication using
appropriate patterns of organizations
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (ภาษาอื่น ๆ 3 หน่วยกิต)
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจาวันและในเชิงวิชาการ
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Language, thinking, and reason: integration of language skills for efficient
communication suitable with context and situations both in daily life and for academic
purposes
2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
2 (2-0-4)
Marine Science
ลักษณะทั่วไปของทะเลและมหาสมุทร คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของทะเลและ
มหาสมุทรทรัพยากรที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตในทะเล การใช้ประโยชน์จากทะเล ระบบนิเวศที่สาคัญในทะเล
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ การประมงและการเพาะเลี้ยง วิทยาศาสตร์ทางทะเลกับชีวิตประจาวัน
และการอนุรักษ์ทรัพยากรในทะเลอย่างยั่งยืน
General of sea and ocean, physical and chemical properties of sea and
ocean, life and non-life marine natural resources, utilization of marine resources, marine
ecosystem, impact of human activity, fisheries and aquaculture, marine science in
everyday and sustainable conservation of marine natural resources
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
2 (2-0-4)
Life Skill and Adolescent Health
ความหมาย แนวคิด สถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพวัยรุ่น ทักษะชีวิต
บุคลิกภาพ สุขภาพทางเพศของวัยรุ่น และการสร้างเสริมพฤติกรรมทางเพศ การวางแผนชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Definition, concept, situation and factors related to adolescent, health,
life skill, personality, sexual health and health promotion for sexual health behavior, life
planning based on the philosophy of sufficiency economy
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
2 (2-0-4)
Economics of Everyday Life
แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทาง
จุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุป ทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการ
ธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การนาแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับชีวิตประจาวันในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์
Concepts and basic principles of economic activities in both micro and
macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of
production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance,
international trade, the concepts of economic self-sufficiency, and the application of
economic perception on everyday life in general
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40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
2 (2-0-4)
Volunteer Spirit for Social Development
ความหมาย กิจกรรม รูปแบบกิจกรรมจิตอาสาในประเทศ และต่างประเทศ วงจร
การดาเนินการกิจกรรม กลไกในการระดมจิตอาสาสมาชิก และสร้างความสามัคคี การสร้างนวัตกรรม
การริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดโครงการจิตอาสา เทคนิคบริหารโครงการที่ดี โดยเน้นโครงการที่สอดคล้อง
กับการวางแผน การสื่อสารอย่างถูกต้อง และความต่อเนื่องในการทากิจกรรมจิตอาสา
Definition, activities, models of the volunteer spirit within and outside
the country, cycles of activity operation, mechanisms to mobilize volunteer members
and promote solidarity, innovation, creativity of volunteer spirit project arrangement,
techniques to manage good projects focusing on particular projects relevant to planning,
good communication, and continuity of volunteer spirit activity operation
77037859 การดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
ASEAN Living through Culture
วัฒนธรรมเพื่อการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรี
ด้านศิลปะการแสดง ด้านวรรณกรรมที่แพร่กระจายผสมผสานในภูมิภาคอาเซียน อัตลักษณ์ร่วมของคน
ในอาเซียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การฝึกปฏิบัติจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียน
ด้วยความตระหนักและสานึกสาธารณะในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมไทยและสังคมโลก
The importance of ASEAN culture through musics, performances, and
literature overspreading in ASEAN and shared identities of people in ASEAN from the past
until the present. It offers students opportunities to practice organizing activities related
to the living of ASEAN people with awareness of good citizenship suitable for Thai
society and the world society
4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
2 (2-0-4)
Contemporary Scientific Innovation
หลักการและที่มาของการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวิตประจาวันทางด้านการเกษตร การแพทย์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย์ โดยเน้นให้เกิดการคิดบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เพื่อใช้วิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกิดขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขโจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ใกล้ตัว
และตระหนักถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
Scientific basis of discovery, invention and innovation, emphasizing on
knowledge integration, case study analysis, creative thinking, problem solving and
intellectual property awareness
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77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
2 (2-0-4)
Arts and Creativity
ความรู้พื้นฐานทางศิลปะ รสนิยมและความงามทางศิลปะ แนวคิดของการสร้างสรรค์
ขั้นตอนและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะและงานสร้างสรรค์ที่มีต่อชีวิตและ
สังคม การฝึกปฏิบั ติโครงการสร้างสรรค์ด้ว ยทักษะการคิดแบบองค์รวมจากความรู้ประสบการณ์ ของ
ตนเอง เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง
มีโลกทัศน์กว้างไกล
This introduction of fundamental artistic knowledge, taste, and
aesthetics, creativity concept, creativity procedure and process, value and benefit of art
and creative work for life and society. The course offers opportunity for the students to
practice organizing creative project using holistic thinking skill gained from their
experience to improve their quality of life, and to be knowledgeable and visionary
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
3 (2-2-5)
Moving Forward in a Digital Society with ICT
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับสังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย โปรแกรม
ประยุกต์และการบริการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ต
กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในอนาคต
Information technology and communication for digital society,
information technology and communication applications, accessing and applying data,
data communication and computer networks, services and applications on the Internet,
Internet threats and safety, information technology law and ethics, information
technology future trends
หมวดวิชาเฉพาะ
94
หน่วยกิต
1) หมวดวิชาแกน
27
หน่วยกิต
30211159 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus I
ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุ พันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่าสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์
ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชัน
ตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการทาเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์
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Functions and graphs of functions; limits and continuities of functions;
derivatives of algebraic and transcendental functions; applications of derivatives,
equation of tangent and normal lines, differential and linearization, related rates,
maximum-minimum values, curve sketching using the first and second derivatives,
optimization problems; indefinite integrals, techniques of integration, integration by parts,
integration of trigonometric functions, partial fractions; introduction to ordinary
differential equations and their applications
30211259 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus II
บุรพวิชา 30211159
Prerequisite: 30211159
ปริพันธ์จากัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จากัดเขตใน
ระบบพิกัดฉาก พื้นที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของปริพันธ์
จากัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประมาณค่า
ของปริพันธ์จากัดเขต รูปแบบยังไม่ได้กาหนดและกฎของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ลาดับและอนุกรม
การกระจายอนุ กรมเทย์ เลอร์ ฟังก์ชัน หลายตัว แปร ลิ มิ ตและความต่อเนื่องของฟั งก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์
Definite integrals, fundamental theorem of calculus; applications of
definite integrals in rectangular coordinate system, areas, volumes, arc length of curves,
areas of surfaces of revolutions; applications of definite integrals in polar coordinate
system, areas, arc length of curves, areas of surfaces of revolutions; numerical
approximations of definite integrals; indeterminate forms and L’Hospital’s rule,
improper integrals; sequences and series, Taylor series expansions; function of several
variables, limits and continuities of function of several variables, partial derivatives, chain
rule and applications
30310159 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส ของเหลว
ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนศาสตร์เคมี
Stoichiometry; atomic structure; periodic table of element; chemical
bonds; gas; liquid; solid; solution; thermodynamics; chemical Kinetics
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30310259 เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry II
บุรพวิชา: 30310159
Prerequisite: 30310159
สมดุลเคมี สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสารเชิงซ้อน ปฏิกิริยารีดอกซ์
เคมีไฟฟ้า ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชัน เคมีอินทรีย์เบื้องต้น สารชีวโมเลกุล
Chemical equilibrium; acid-base equilibrium; solubility equilibrium;
complex formation; redox reaction; electrochemistry; representative and transition
elements; basic organic chemistry; biomolecular compound
30310359 ปฏิบัติการเคมี
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : 30310259 หรือเรียนพร้อมกับ 30310259
Prerequisite or co-requisite: 30310259
การวิเคราะห์ข้อมูล สมดุลเคมี การไทเทรตกรด-เบส สารละลายบัฟเฟอร์ เคมีไฟฟ้า
กฎของก๊าซ การสังเกตุปฏิกิริยาเคมี
Data analysis, chemical equilibrium, acid-base titration, buffer solution,
electrochemistry, gas law, observing chemical reactions
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
3(3-0-6)
General Biology I
หลักชีววิทยาพื้นฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบ
โครงสร้ าง และหน้ า ที่ ข องเซลล์ พั น ธุ ศ าสตร์ การหายใจระดั บ เซลล์ การสั งเคราะห์ ด้ ว ยแสง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ
นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
Principles of biology, scientific process , chemical basis of life, cell
organization, cell structure and function, genetics, cellular respiration, photosynthesis,
biodiversity, classification, structure and function of plants and animals, physiology,
evolution, ecology and behavior
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
1(0-3-1)
General Biology Laboratory I
บุรพวิชา : 30610059 หรือเรียนพร้อมกับ 30610059
Prerequisite or co-requisite : 30610059
พื้ น ฐานการใช้ ก ล้ อ งจุ ล ทรรศน์ โครงสร้ า งของเซลล์ การแบ่ ง เซลล์ ลั ก ษณะทาง
พันธุกรรม เนื้อเยื่อ การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและ
ความหลากหลายทางชีวภาพ สรีรวิทยา วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
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Basics on microscope, cell structure, cell division, genetic traits, tissue,
photosynthesis and cellular respiration, classification and biodiversity, physiology,
evolution, ecology and behavior
30810059 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
Physics I
โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่
ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่ อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์
ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของ
อุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์
The structure of physics, vectors, kinetics, force and motion, work and
energy, the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics, vibrations,
mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the first law of
thermodynamics, the second law of thermodynamics
30810159 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
Physics II
บุรพวิชา : 30810059
Prerequisite : 30810059
ไฟฟ้ า สถิ ต วงจรไฟฟ้ า กระแสตรง แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า ไฟฟ้ า กระแสสลั บ คลื่ น
แม่เหล็กไฟฟ้า และแสง แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟิสิกส์นิวเคลียร์
Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating
current circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern
physics, nuclear physics
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory I
บุรพวิชา : 30810059 และ 30810159 หรือเรียนพร้อมกับ 30810159
Prerequisites : 30810059 and 30810159 or co-requisite : 30810159
การวั ด ปริ ม าณทางฟิ สิ ก ส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่ อ นที่ งานและ
พลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง กลศาสตร์ของไหล การสั่น คลื่นกล
อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎข้อที่สองของ
อุณหพลศาสตร์
Measurement of physics quantities, vectors, kinetics, force and motion,
work and energy, the motion of particles, the motion of rigid bodies, fluid mechanics,
vibrations, mechanical waves, temperature and heat, thermal properties of matter, the
first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics
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31210059 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Elementary Statistics
ข้อมูล การนาเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มวิยุตและตัวแปรสุ่ม
ต่อเนื่อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของ
ประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม
Data, data presentations and interpretations, elementary probability,
random variables and probability distributions of random variables, probability
distributions of discrete random variable and continuous random variable, sampling
distributions, estimation and hypothesis testing about one and two populations
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-3-1)
Pre-cooperative Education
การเตรี ย มตั ว ก่ อ นสหกิ จ ศึ ก ษา หลั ก การและแนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา
ขั้นตอนกระบวนการของสหกิจศึก ษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การฝึกเทคนิคในการ
สมัครงาน ทักษะการทางานที่จาเป็นที่เหมาะกับสถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการ
นาเสนอผลงานและทักษะการเขียนรายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน
Preparation prior to cooperative education, principle and concept
related to cooperative education, processing steps of cooperative education, rules
involving cooperative education, training on techniques for professional jobs application,
essential working skills to suit workplaces, industrial quality management system,
presentation techniques and report writing skill, personality development for working
society
2) หมวดวิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
67
หน่วยกิต
30220159 วิยุตคณิต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
สัมประสิทธิ์ทวินามและเอกลักษณ์การจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิดและ การนับกราฟ
และการประยุกต์ ข่ายงาน พีชคณิ ตบู ลีน วงจรเชิงการจัด ออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษา ระบบเชิง
พีชคณิต โพเซตและแลตทิซ
Binomial coefficient and combination identity, recurrence relation and
counting: graph and application, network, Boolean algebra, combinatorics circuit,
automata, gramma and language, algebraic system, poset and lattice
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30221159 แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus III
บุรพวิชา : 30211259
Prerequisite: 30211259
ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
Euclidean space, derivative of several variables functions, application of
derivative of several variables functions, directional derivative, multiple integral,
coordinate systems and their integral, line integral, surface integral, integral theorem
30223159 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra
เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น และการดาเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ
เวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์
Matrices: determinants, systems of linear equations and elementary
operation: vector spaces, linear transformations, eigenvalues, eigenvector and their
applications
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจานวนเบื้องต้น
Symbolic logic and methods of proof by using examples from sets,
relations, functions, and introduction to number theory
30224259 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
Set Theory
ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ สัจพจน์การเลือก หลักการจัดอันดับดี จานวนเชิงการนับและ
จานวนเชิงอันดับที่
Axiomatic theory, axiom of choice, well-ordering principle, cardinal and
ordinal number
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
3(3-0-6)
Elementary Probability and Applications
เทคนิคการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงทวิ นาม
การแจกแจงปัวซง การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก การแจกแจงทวินามนิเสธ การแจกแจงปกติ การแจก
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แจงแบบเลขชี้กาลัง ตัวอย่างบทประยุกต์ ทางความน่าจะเป็นที่น่าสนใจ ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีเกม ความ
น่าจะเป็นที่พบในคณิตศาสตร์การเงิน
Basic counting techniques, probability, random variables, expectation,
binomial distribution, Poisson distribution, hypergeometric distribution, negative binomial
distribution, normal distribution, exponential distribution, interesting applications in
probability, Markov chain, game theory, probability in mathematical finance
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
บุรพวิชา : 30211159
Prerequisite: 30211159
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง การหา
ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นไม่เอก
พันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์ และวิธีแปรตัวพารามิเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นตัวแปร การหาผลเฉลยโดยใช้อนุกรมและระเบียบวิธีของโฟรเบนิอุส ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ
ระบบสมการเชิงอนุพนธ์เชิงเส้น การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น
First-order ordinary differential equations, higher-order ordinary
differential equations, solution of homogeneous linear equation with constant
coefficients by undetermined coefficients and variation of parameters method, linear
ordinary differential equations with variable coefficients, series solutions of differential
equations and the Frobenius method, Fourier and Laplace transform, system of
ordinary differential equations and applications to ordinary differential equations,
boundary value problem, introduction to partial differential equations
30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Complex Variables
บุรพวิชา : 30221159
Prerequisite: 30221159
ระบบจานวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ และการหาปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันเชิงซ้อน สูตรอินทิกรัลของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมของลอเรนต์ ส่วนตกค้าง การส่งคง
รูปและการประยุกต์
Complex numbers and functions, differentiation and integration of
complex function, Cauchy integral formula, Taylor’s series and Laurent’s series, residues,
conformal mapping, and applications
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30234159 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
Abstract Algebra
บุรพวิชา : 30224159
Prerequisite: 30224159
การดาเนิน การทวิภาค กรุปและกรุปย่อย กรุปของชั้นสมภาค กรุปของการเรียง
สับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร โคเซต กรุปย่อยปรกติ สาทิสสัณฐานและกรุปผลหาร ริงและริงย่อย ทฤษฎี
บทเกี่ยวกับริงและริงย่อย สาทิสสันฐานของริง ไอดีล ริงผลหาร ตัวหารของศูนย์ อินทิกรัลโดเมนและริง
การหาร ฟีลด์ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟีลด์
Binary operations, groups and subgroups, group of congruent classes,
permutation groups, cyclic groups, cosets, normal subgroups, homomorphisms and
factor groups, rings and subrings, ring homomorphisms, ideals, factor rings, division of
zero, integral domains and division rings, fields and field theories
30234259 ทฤษฎีจานวน
3(3-0-6)
Number Theory
บุรพวิชา : 30224159
Prerequisite: 30224159
สมบัติพื้นฐานของจานวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก
ตัวคูณร่วมน้อย จานวนเฉพาะ จานวนประกอบ ฟังก์ชันเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ระบบสม
ภาค ฟังก์ชันเลขคณิต เศษส่วนต่อเนื่อง จานวนเต็มเกาส์เซียน
Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest
common divisor, least common multiple, prime numbers, composite numbers,
congruences, diophantine equations, congruence system, arithmetic functions,
continued fractions, Gaussian integers
30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
บุรพวิชา : 30221159
Prerequisite: 30221159
ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ เวกเตอร์สัมผัสและเวกเตอร์แนว
ฉาก รัศมีความโค้ง ทฤษฎีเกี่ยวกับสนามเวกเตอร์ ปริพนั ธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวและการประยุกต์
Vector-value functions, derivatives of vector-value functions, tangent
and normal vectors, radius of curvature theories of vector fields, line integrals, surface
integrals and applications

58

30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
บุรพวิชา : 30224159
Prerequisite: 30224159
ระบบจ านวนจริ ง สมบั ติความบริบู รณ์ ล าดับ ของจานวนจริง ทอพอโลยีบ นเส้ น
จานวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมของจานวนจริง
Real number system, completeness property, sequence of real
numbers, topology on real line, functions and limits, continuity, derivatives, Riemann
integral, series of real numbers
30238259 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
Mathematics of Finance
ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่ารายปี และ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและ
พันธบัตร การชาระหนี้ในแบบต่างๆ
Interest and discount, annuities and detail analysis, stocks and bonds,
amortization and sinking funds
30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย
3(3-0-6)
Mathematics of Insurance
แนวคิดของการประกันภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย การประกันชีวิต
การคานวณพรีเมียมของการประกันชีวิต ทุนสารอง
Concepts of insurance, introduction to insurance, life insurance,
determining the premium, insurance reserve
30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
Graph Theory and Applications
กราฟ วิถี ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง เซตอิสระ เซตปกคลุม การให้สีกราฟ และการ
ไหลในข่ายงาน
Graph, path, tree, connectivity, independent set, covering set, coloring
of a graph and network flow
30242159 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
บุรพวิชา : 30221159 และ 30224159
Prerequisites: 30221159 and 30224159
ลาดับและอนุกรมของฟังก์ชัน สูตรเทย์เลอร์และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันบีตา การแปลงฟูเรียร์ ปริพันธ์เชิงวงรี
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Sequences and series of functions, Taylor’s formula and applications,
Fourier series, improper integral, gamma and beta functions, Fourier transformation,
elliptic integrals
30243159 สารวจเรขาคณิต
3(3-0-6)
Survey of Geometry
สั จ พจน์ ของเรขาคณิ ต แบบยู คลิ ด และการค้น พบเรขาคณิ ตแบบไม่ ยู คลิ ด เนื้ อหา
เบื้ องต้น ของเรขาคณิ ตแบบไม่ยู คลิด เรขาคณิ ตเชิงไฮเพอร์โบลา และเรขาคณิ ตอิล ลิ ปติก เนื้อหาของ
เรขาคณิตแบบยูคลิต ทฤษฏีบทเบื้องต้น ทฤษฏีบทเมเนเลอัส ทฤษฏีบทเชวา การผกผัน
Axioms of Euclidean geometry and discovery of non-Euclidean
geometry, some topics in non-Euclidean geometry, hyperbolic and elliptic geometry:
some topics in Euclidean geometry, basic theorems, Menelaus’s theorem, Ceva’s
theorem, inversion
30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Topology
บุรพวิชา : 30224159
Prerequisite: 30224159
ปริภูมิเมทริกซ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความบริบูรณ์ ภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชัน ปริภูมิ
กระชับ ปริภูมิเชื่อมโยง
Metric space, topological spaces, completeness, continuity, compact
space, connected space
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(2-2-5)
Numerical Analysis
บุรพวิชา : 30223159, 30228159
Prerequisites: 30223159, 30228159
การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสาคัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่เชิง
เส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การประมาณค่าในช่วง
การประมาณค่าแบบสไปลน์ สมการถดถอย การประมาณค่ากาลังสองน้อยสุด การประมาณค่าเชิงตัวเลข
ของอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ การประมาณค่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและปัญหา
ค่าเริ่มต้น
Error analysis and significant digit, numerical solution of non-linear
equations, solution of system of linear and non-linear equations, interpolation analysis,
splines approximation, regression equations, least square approximation, numerical
differentiation and integration, numerical solutions of ordinary differential equations and
initial value problems
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30248159 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Modelling
บุรพวิชา : 30228159
Prerequisite: 30228159
การสร้ า งและวิ เคราะห์ แ บบจ าลองเชิ ง คณิ ต ศาสตร์ ผลเฉลยของปั ญ หาที่ ได้ จ าก
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์
Construct and analyze mathematical models, solution of the problems
and analyze the results
30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
Partial Differential Equations
บุรพวิชา : 30228159
Prerequisite: 30228159
สมการเชิงเส้นอันดับหนึ่ง การแบ่งประเภทสมการอันดับสอง รูปแบบบัญญัติ วิธีการ
แยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีบทของอาเบล ทฤษฎีสตูร์ม -ลียูวิล
การกระจายฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ
First order linear equations, classification of second order equations,
canonical forms, separation of variables, Fourier series, initial-boundary value problems,
Abel’s theorem, Sturm-Liouville theory, eigenfunction expansions
30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Combinatorics
การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการนับ การแจกแจง ฟังก์ชันความสัมพันธ์
เวียนเกิดและฟังก์ชันก่อกาเนิด การออกแบบเชิงการจัด
Permutations and combinations, counting principles, distribution,
recurrence relation and generating functions, combinatorial designs
30249159 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Special Topics in Mathematics
หั ว ข้ อพิ เศษที่ เกี่ย วข้ อ งกั บ คณิ ต ศาสตร์ ที่ กาลั งเป็ น ที่ ส นใจ ซึ่ งไม่ มี เนื้ อ หาเดี ย วกั บ
รายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้
Topics of special interest in areas of mathematics not included in
regular courses
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30249259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
Special Topics in Applied Mathematics
หั ว ข้อ พิ เศษที่เกี่ย วข้ องกั บ คณิ ต ศาสตร์ป ระยุ กต์ ที่ กาลั งเป็น ที่ ส นใจ ซึ่งไม่ มีเนื้ อ หา
เดียวกับรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรนี้
Topics of special interest in areas of applied mathematics not included
in regular courses
30249359 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
ศึกษาและอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทาง
คณิตศาสตร์
Study and discussion of mathematics researches
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Problems in Mathematics
ศึกษาปัญหาพิเศษต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์
Topics in various branches of mathematics

3(0-9-0)

30249559 สหกิจศึกษา
6(0-18-9)
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน
Training of mathematics or related aspects in mathematics in the
government or private sector
31231059 วิธีเชิงสถิติสาหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Statistical Methods for Mathematics
บุรพวิชา: 31210059
Prerequisite: 31210059
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การถดถอยเชิงเดียวและพหุคูณ
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบฉบับ การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์
การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมสาเร็จรูปเชิงสถิติ
One-way and two-way analysis of variance, simple and multiple
regression, classical time series analysis, chi-square tests, non-parametric tests, output
analysis from statistical packages
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31232059 การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
บุรพวิชา: 31210059
Prerequisite: 31210059
ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ ตัวแบบการถดถอย
พหุคูณ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน และการตรวจสอบข้อสมมุติของตัวแบบ
การตรวจสอบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ การตรวจสอบเศษเหลือ การวิเคราะห์ปัญหาอัตตสหสัมพันธ์และการมี
พหุสัมพันธ์ การเลือกตัวแบบ การประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปเชิงสถิติ
Simple linear regression model, correlation analysis, multiple regression
model, parameter estimation, test of hypothesis and assumption diagnostics of model,
outlier diagnostics, residual diagnostics, analysis of autocorrelation and multicollinearity
problems, model selection, statistical package application
31232159 แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
Experimental Designs I
บุรพวิชา: 31210059
Prerequisite: 31210059
หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์ แผน
แบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การเปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบข้อสมมุติ การหาขนาด
ตัว อย่ างส าหรั บ แต่ ล ะแผนแบบ แผนแบบสปลิ ท พลอต การวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนร่ว มเกี่ยว การ
ประยุกต์โปรแกรมสาเร็จรูปเชิงสถิติ
Principle of experimental design, completely randomized design,
randomized complete block design, Latin square design, factorial experiments, multiple
comparison, assumption diagnostics, sample size determination for each design, split
plot design, analysis of covariance, statistical package application
31232359 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
Non-Parametric Statistics
บุรพวิชา: 31210059
Prerequisite: 31210059
ความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบภาวะ
สารูปดี การทดสอบสาหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่มขึ้นไป
Meaning and advantage of non-parametric statistics, goodness of fit test, test for
one population and two or more populations
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31233159 สถิติคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics I
บุรพวิชา: 30222159 และ 31210059
Prerequisites: 30222159 and 31210059
ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงตามขอบ การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ม การแจกแจง
รูปแบบพิเศษอื่นๆ การแปลงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ การแจกแจงของสถิติอัน ดับ ทฤษฎี
ลิมิต อสมการเชบีเชฟ
Probability, random variable, probability distribution function of random
variable, marginal distribution, conditional distribution, expectation and variance of
random variable, some special distributions, transformation of random variable, moment
generating function, distribution of order statistics, limit theory, Chebyshev’s inequality
31233259 สถิติคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics II
บุรพวิชา: 31233159
Prerequisite: 31233159
การประมาณค่าแบบจุด วิธีหาตัวประมาณค่าแบบจุด วิธีโมเมนต์ วิธีความควรจะเป็น
สูงสุด วิธีไคกาลังสองต่าสุด วิธีกาลังสองน้อยสุด และวิธีของเบส์ คุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุด ตัว
ประมาณค่าไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่าสุด ทฤษฎีบทราว-แบล็คเวลล์ อสมการคราแมร์ -ราว การ
ประมาณค่ าแบบช่ ว ง การทดสอบสมมุ ติ ฐ านเชิ งสถิ ติ การทดสอบที่ มี ก าลั งสู งสุ ด เสมอ การทดสอบ
อัตราส่วนควรจะเป็น การทดสอบอัตราส่วนความน่าจะเป็นโดยลาดับ
Point estimation, methods of finding point estimation, moment,
maximum likelihood, minimum chi-square, least square and Bayes, properties of point
estimator, minimum variance unbiased estimator, Rao-Blackwell theorem, Rao-Cramer
inequality, interval estimation, test of statistical hypothesis, uniformly most powerful
test, likelihood ratio test, the sequential probability ratio test
31234059 การวิจัยดาเนินงาน 1
3(3-0-6)
Operations Research I
บุรพวิชา: 31210059
Prerequisite: 31210059
ประวัติและความหมายของการวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง
ปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม ข่ายงานเพิร์ตและซีพีเอ็ม
History and meaning of operations research, linear programming,
transportation problem, assignment problem, game theory, PERT and CPM networks
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31235059 เทคนิคการชักตัวอย่าง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
บุรพวิชา: 31210059
Prerequisite: 31210059
ประโยชน์ของการสารวจตัวอย่าง ขั้นตอนในการสารวจตัวอย่าง ค่าคลาดเคลื่อนใน
การสารวจตัวอย่าง ทฤษฎีและเทคนิคของการชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่างแบบสุ่ม
เชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้ น การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่มชั้น
เดียวและสองชั้น การประมาณค่ายอดรวมของประชากรและค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยตัวประมาณค่า
อัตราส่วนและตัวประมาณค่าการถดถอย การหาขนาดตัวอย่าง
Advantages of sample survey, steps in sample survey, error in sample
survey, theory and techniques of probability sampling, simple random sampling,
stratified sampling, systematic sampling, one-stage and two-stage cluster sampling,
estimation of population total and population mean by ratio estimator and regression
estimator, determination of sample size
31234159 การวิจัยดาเนินงาน 2
3(3-0-6)
Operations Research II
บุรพวิชา: 31234059
Prerequisite: 31234059
กาหนดการพลวัต ทฤษฎีพัส ดุคงคลัง ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จาลองเบื้องต้น
Dynamic programming, inventory theory, Markov chain, queueing theory,
introduction to simulation
31238059 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บุรพวิชา: 31210059 และ 31233159
Prerequisites: 31210059 and 31233159
สถิติพื้นฐานและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิ
ควบคุมสาหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิชิวฮาร์ท แผนภูมิ CUSUM และแผนภูมิ EWMA แผนภูมิควบคุม
สาหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แผนภูมิควบคุมสาหรับเศษส่วนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แผนภูมิควบคุมสาหรับ
จานวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง แผนแบบการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ
Basic statistics and introduction to probability theory in quality control,
control charts for variables, Shewhart chart, CUSUM chart and EWMA chart, control
charts for attributes, control chart for fraction nonconforming, control chart for defects,
acceptance sampling designs, process capability
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88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้างนวัตกรรม
2(1-2-3)
Logical Thinking and Problem Solving for Innovation
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ เปลี่ ยนแปลงโลก ขั้นตอนการคิดและการแก้ปัญ หาเชิง
ตรรกะ การวิเคราะห์ปัญหา การแทนข้อมูล การออกแบบกระบวนการการแก้ปัญหา การเขียนผังงาน การ
สร้างแผนภาพความคิด แตกปัญหาออกเป็นปัญหาย่อย เครื่องมือช่วยจาลองการแก้ปัญหา
Technological innovation that change the world, process of logical
thinking and problem solving, problem analysis, data abstraction and representation,
flowchart, mind map, dividing main problems into sub problems, problem modeling
tools
88510459 หลักการโปรแกรม
3(2-3-4)
Programming Fundamental
บุรพวิชา : 88510059
Prerequisite: 88510059
หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์ขั้นตอนวิธี
การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมายของภาษาระดับสูง
การแทนจานวน พิสัย ความแม่นยา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์ และ
การกาหนดค่า การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย โครงสร้างควบคุมการทางานของโปรแกรม
แบบ มีการเลือกและแบบทาซ้า โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้าและฟังก์ชันเวียน
เกิดอย่างง่าย การแทนข้อมูลตัวอักขระ ข้อมูลชนิดแถวลาดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการ
ประมวลผล
Problem-solving strategies, the concept, function and role of algorithm
in problem solving, implementation of algorithms, developing, testing and debugging,
overview of high-level languages, basic syntax and semantics of a language,
representation of numeric data, ranges, precision and rounding errors, variables, types,
expressions and assignments, simple input and output, conditional and iterative control
structures, subprograms and parameter passing, the concept of recursion and simple
recursive functions, representation of character data, arrays and array processing, string
and string processing
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
3(2-2-5)
Object-Oriented Programming Paradigm
บุรพวิชา : 88510459
Prerequisite: 88510459
การออกแบบและพัฒ นาทักษะการสร้างซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมใน
ภาษาเชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ แผนภาพยูเอ็มแอล การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ
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ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์ คลาสและคลาสย่อย การรับทอด การกาหนดภาระเกิน
และการรับช่วงคุมแทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอร์เฟส แฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์
Object-oriented software design and development, programming
structures in object-oriented language, object and class definitions, UML diagram,
encapsulation and information hiding, separation of behavior and implementation,
classes and subclasses, inheritance, overloading and overriding, polymorphism, interface,
files, event-driven programming
88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
3(2-3-4)
Data Structures and Algorithms
บุรพวิชา : 88620159
Prerequisite: 88620159
หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กอง
ซ้อน และแถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใข่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ การเรียงลาดับอย่าง
ง่าย ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกัน ปฏิบัติการสาหรับการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล
Basic Fundamental of algorithms, linear data structures, lists, linked list,
stacks and queue, recursion, non-linear data structures, tree graph, basic sorting
algorithms, searching algorithms, hash tables and collision-avoidance strategies,
laboratory for problem solving and applying data structures
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Computer Programming
บทบาทของขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมตาม
ขั้นตอนวิธี การทดสอบ และการแก้ไขโปรแกรม ไวยากรณ์ของภาษา ชนิดของตัวแปรและการกาหนดค่า
ตัวแปร การรับ ข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย นิพจน์และการดาเนินการ โครงสร้างควบคุมการ
ทางานของโปรแกรมแบบเลือกทาและแบบทาซ้า โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้า
และฟั งก์ ชั น เวี ย นเกิ ด อย่ า งง่า ย ข้ อ มู ล ชนิ ด แถวล าดั บ และการประมวลผล สายอั ก ขระและวิ ธี ก าร
ประมวลผล การวิเคราะห์เบื้องต้นของขั้นตอนวิธีในการเรียงลาดับอย่างง่าย
Role of algorithms in problem solving via computer, implementation of
algorithms, coding, testing and debugging, basic syntax of a language, variable types and
value assignments, expressions and operators, simple input and output, conditional and
iterative control structures, subprograms and parameter passing, the concept of recursion
and simple recursive functions, arrays and array processing, string and string processing,
basic analysis of some selected algorithms in sorting
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หมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
* (1) นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล
ศศิธร งามแพรวพราว, สินีนาฏ ศรีมงคล, สหัทยา รัตนะมงคลกุล และดวงกมล ผลเต็ม. (๒๕๕๗).
ผลของความหนาของชั้นขั้วแอโนดและขั้วแคโทดต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิง
ออกไซด์ของแข็ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๓๓
(๖), ๕๓๗-๕๔๕.
ปวริศร์ นันทรัตน์กุล และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๕๗). การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างความ
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เรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ผสมผสานกับการสอนแบบอุปนัย โรงเรียน
บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย จังหวัดราชบุรี. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑
(หน้า ๑๑๗-๑๑๘). นครปฐม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
จันทิมา รัตนวาร และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๕๗). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย
เทคนิคเรียนร่วมกันที่มีต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ความน่าจะเป็น
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด. ใน การ
ประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ครั้งที่ ๑ (หน้า ๑๑๔-๑๑๙). ขอนแก่น : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ธัญญารัตน์ โกมลเกียรติ และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๕๗). ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทาง
คณิตศาสตร์ เรื่องการประยุกต์ ๑ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ ๓” (หน้า ๒๒๓-๒๓๓).
นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2015). A mathematical
model of solid oxide fuel cell with temperature effect for marine
applications. In Proceedings of The 19th International Annual Symposium
on Computational Science and Engineering (pp. 152-156), Ubon
Ratchathani: Ubon Ratchathani University.
Wiwatwanich, A., Srimongkol, S., & Poltem, D. (2015). Solutions of Initial-Boundary
Value Problems by the Combination of Laplace Transform and Reduced
Differential Transform. In Proceedings of The 19th International Annual
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE19) (pp.
135-141). Ubon Rachatani: Ubon Ratchathani University.
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Tepphun, H., Pongsakchat, V., & Srimongkol, S. (2014). Constructing logical
thinking test. In Proceeding of The 6th National Science Research
Conference (pp. 120-125), Chonburi: Burapha University.
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in Applied Sciences, 6(6), 731-738.
Srimongkol, S. (2012). A Review of Mathematical Modeling in Total Hip
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Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2012). Numerical
Solutions of High Temperature on Fuel Cell Cathode. Latest Advances in
Information Science and Applications, 1, 160-163.
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2012). Numerical solutions
of high temperature on fuel cell cathode. In Proceedings of the 12th
WSEAS International Conference on Applied Computer Science (ACS '12)
(pp. 160-163). Singapore City: WSEAS.
Srimongkol, S., Rattanamongkonkul, S., & Poltem, D. (2012). Mathematical
modeling for stress distribution comparing static and dynamic loads in
total hip arthroplasty. In Proceedings of the 12th WSEAS International
Conference on Applied Computer Science (ACS '12) (pp. 47-51), Singapore
City: WSEAS.
* (2) นายอภิชาติ เนียมวงษ์
อภิชาติ เนียมวงษ์. (๒๕๕๘). การเปรียบเทียบวิธีการทาซ้าเพื่อหาค่ารากของสมการไม่เชิงเส้น
โดยใช้การแยกอโดเมียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ ๗,
(หน้า ๓๐-๓๑). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
Neamvonk, A. (2015). A Modified Regula Falsi Method for Solving Root of Nonlinear
Equations. Asian Journal of Applied Sciences, 3(4), 776-778.
Neamvonk, A. (2015). A New Technique for Solving Nonlinear Systems Equations. In
P. Pungpo (Ed.), In Proceedings of the 19th International conference annual
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symposium on computational science and engineering (pp. 148-151). Ubon
Ratchathani University. Ubon Ratchathani University Press.
Neamvonk, A. (2014). Solving for Roots of Nonlinear Equations by Taylor Expansion.
Asian Journal of Applied Sciences, 2(3), 401-404.
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problems for second-order impulsive q-integro-difference
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problem for first order impulsive integro-differential equations with multipoint jump conditions. Boundary Value Problems, 2012(38), 1-12.
Thaiprayoon, C., Samana, D., & Tariboon, J. (2011). Three-point boundary value
problems for second-order impulsive integro-differential
equations. International Journal of Mathematical Analysis, 5(40), 1961 –
1972.
Thaiprayoon, C., Tariboon, J., & Khumsup, P. (2010). Periodic boundary value
problems for the second order impulsive differential
equations. Communications in Mathematics and Applications, 2010(1),
153-164.
Thaiprayoon, C., Tariboon, J., & Khumsup, P. (2010). Monotone iterative
techniques for second-order three-point boundary value problems with
impulses. In Proceedings AMM, (pp. 53-63). Bangkok, Thailand.
* (4) นางพรทิพย์ เกษมพิณ
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Dhamacharoen, A., & Kasempin, P. (2010). The Negative Inner Product Sets. EastWest Journal of Mathematics, 12(2), 197-205.
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S. (2011) A Mathematical Model of Bone Remodeling Process: Effects of
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Value Problems by the Combination of Laplace Transform and Reduced
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Mekchay, K., Wiwatwanich, A. (2012). A Posteriori Error Estimates of Residual Type
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(7) นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน
Rattanakul, C., Lenbury, Y., Kongson, J., & Triampo, W. (2010). The Dynamics of a
Nonlinear Model of Signal Transduction in Human Under Impulsive Depressant
Drug Treatment. Dynamic Systems and Applications, 19, 651-666.
(8) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม
ศศิธร งามแพรวพราว, สินีนาฏ ศรีมงคล, สหัทยา รัตนะมงคลกุล, และดวงกมล ผลเต็ม. (๒๕๕๗). ผลของ
ความหนาชั้นขั้วแอโนดและขั้วแคโทดต่อประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็ง.
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Solid Oxide Fuel Cell with Temperature Effect for Marine Applications. In
Proceedings of The 19th International Annual Symposium on Computational
Science and Engineering (ANSCSE19) (pp.152-156). Ubonrachatani, Thailand.
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สวนสุนันทา.
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หมายเลข 3
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)




ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษบังคับ
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
99910259 ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย
99920159 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอื่น ๆ
22810159 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา
30910359 วิทยาศาสตร์ทางทะเล
73110159 ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น
3) กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
25710259 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

ความรับผิดชอบรอง
2. ความรู้
3. ทักษะ
ทางปัญญา

1

2

1

2
















1

2






































3



3

4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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รายวิชา

40240459 จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม
77037859 การดาเนินชีวิตในประชาคมอาเซียนผ่านวัฒนธรรม
4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
30110159 ก้าวทันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์
77037959 ศิลปะและการคิดสร้างสรรค์
5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
88510159 ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
30211159 แคลคูลัส 1
30211259 แคลคูลัส 2
30310159 เคมี 1
30310259 เคมี 2
30310359 ปฏิบัติการเคมี
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

1

2

1

2































3. ทักษะ
ทางปัญญา

1

2



































3




3








4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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รายวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
30810059 ฟิสิกส์ 1
30810159 ฟิสิกส์ 2
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
31210059 สถิติเบื้องต้น
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- วิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
30221159 แคลคูลัส 3
30223159 พีชคณิตเชิงเส้น
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์

2. ความรู้

2

1

2
































3. ทักษะ
ทางปัญญา

3




1




4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2

2

3
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รายวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
30234159 พีชคณิตนามธรรม
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
30249359 สัมมนา
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
31231059 วิธีเชิงสถิติสาหรับคณิตศาสตร์
วิชาเอกเลือก
30130159 เตรียมสหกิจศึกษา
30220159 วิยุตคณิต
30224259 ทฤษฎีเซต

2. ความรู้

2

1

2










































3. ทักษะ
ทางปัญญา

3




1




2

3




























4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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รายวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1
30234259
30237159
30238259
30238359
30238459
30242159
30243159
30244159
30248159
30248259
30248359
30249159
30249259
30249559

ทฤษฎีจานวน
การวิเคราะห์เวกเตอร์
คณิตศาสตร์การเงิน
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
แคลคูลัสขั้นสูง
สารวจเรขาคณิต
ทอพอโลยีเบื้องต้น
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
สหกิจศึกษา

2. ความรู้

2

1

2













































3. ทักษะ
ทางปัญญา

3

1

2

3






























4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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รายวิชา

1.
คุณธรรม
จริยธรรม

1
31232059
31232159
31232359
31233159
31233259
31234059
31234159
31235059
31238059
88510059

การวิเคราะห์การถดถอย
แผนแบบการทดลอง 1
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
สถิติคณิตศาสตร์ 1
สถิติคณิตศาสตร์ 2
การวิจัยดาเนินงาน 1
การวิจัยดาเนินงาน 2
เทคนิคการชักตัวอย่าง
การควบคุมคุณภาพ
การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อการสร้าง
นวัตกรรม
88510459 หลักการโปรแกรม
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

2. ความรู้

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2

1

2



















































3

1

2

3



















4. ทักษะ
5. ทักษะ
ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์
ระหว่างบุคคล เชิงตัวเลข
และความ
การสื่อสาร
รับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
1
2
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ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes (LO)
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 มีวินัย เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ เข้าใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐาน
2.2 สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒนาความรู้ใหม่
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ ประยุกต์ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์
3.3 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ สานึกในความเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคม และมีความเป็นไทย
4.2 มีภาวะผู้นา และสามารถทางานเป็นทีม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ข้อมูลเชิงตัวเลข และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
5.2 สามารถใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
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หมายเลข 4
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมายเลข 5
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

คงเดิม

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

คงเดิม

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.5) วิชาคอมพิวเตอร์
1.6) กลุ่มวิชาเลือก

โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต
4
หน่วยกิต
บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ 7
หน่วยกิต
สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3
หน่วยกิต

30
12
3
3
4
3
5

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คงเดิม
ปรับชื่อกลุ่มวิชา
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม)
1) นายอภิชาติ เนียมวงษ์
2) นางพรทิพย์ เกษมพิณ
3) นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล
4) นางสาวเสาวรส ศรีสุข
5) นายอรรณพ แก้วขาว

94
27
55
26
29
6

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ)
หน่วยกิต 2) หมวดวิชาเฉพาะ
หน่วยกิต
2.1) วิชาแกน
หน่วยกิต
2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
หน่วยกิต
2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า
หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่)
1) นายอภิชาติ เนียมวงษ์
2) นางพรทิพย์ เกษมพิณ
3) นางสาวสินีนาฏ ศรีมงคล
4) นางสาวเสาวรส ศรีสุข
5) นายชาติไทย ไทยประยูร
6) นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช

94
27
67
37
30
6

หมายเหตุ

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

คงเดิม
คงเดิม
ปรับเพิ่ม
ปรับลด
ปรับลด
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
ปรับเปลี่ยน
ปรับเพิ่ม
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง)
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
302111 แคลคูลัส 1
Calculus I
302112 แคลคูลัส 2
Calculus II
303101 เคมี 1
Chemistry I
303102 เคมี 2
Chemistry II
303103 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
306101 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

30211159 แคลคูลัส 1
Calculus I
30211259 แคลคูลัส 2
Calculus II
30310159 เคมี 1
Chemistry I
30310259 เคมี 2
Chemistry II
30310359 ปฏิบัติการเคมี
Chemistry Laboratory
30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology I
30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1
General Biology Laboratory I

หมายเหตุ
หน่วยกิต
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

1(0-3-1)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

1(0-3-1)

ปรับรหัสวิชา
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
308100
308101
308102
312100

ฟิสิกส์ 1
Physics I
ฟิสิกส์ 2
Physics II
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
Introductory Physics Laboratory I
สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)
3(3-0-6)

หมายเหตุ

30810059 ฟิสิกส์ 1
Physics I
30810159 ฟิสิกส์ 2
Physics II
30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1
Introductory Physics Laboratory I
31210059 สถิติเบื้องต้น
Elementary Statistics

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

1(0-3-1)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

30221159 แคลคูลัส 3
Calculus III
30223159 พีชคณิตเชิงเส้น
Linear Algebra
30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
Elementary Probability and
Applications

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา

- วิชาเอกบังคับ
302221
302232
302241
302251

แคลคูลัส 3
Calculus III
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์
Elementary Probability and
Applications

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
302281
302282
302319
302333
302372
302473
302493
302494
312210

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
Numerical Methods
ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Variables
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra I
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
Numerical Analysis I
สัมมนา
Seminar
ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Problems in Mathematics
วิธีเชิงสถิติ
Statistical Methods

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6)

30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations

หมายเหตุ
3(3-0-6)

4(2-4-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
2(0-4-2)
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
ยกเลิก

30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
Introduction to Complex Variables
30234159 พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
30249359 สัมมนา
Seminar
30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์
Special Problems in Mathematics
31231059 วิธีเชิงสถิติสาหรับคณิตศาสตร์
Statistical Methods for Mathematics

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(0-9-0)
3(2-2-5)

ปรับรหัสวิชา/
ปรับหน่วยกิต
ปรับรหัสวิชา
ปรับรหัสวิชา/
ปรับเพิ่มหน่วยกิต
ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559

หมายเหตุ

88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
Introduction to Computer
Programming

3(2-2-5)

ปรับเพิ่ม

30130159 เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
30220159 วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
30224259 ทฤษฎีเซต
Set Theory
30234259 ทฤษฎีจานวน
Number Theory
30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์
Vector Analysis
30238259 คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematics of Finance
30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย
Mathematics of Insurance

1(0-3-1)

ปรับเพิ่ม

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

- วิชาเอกเลือก

302203
302343
302342
302371
302382
302383

วิยุตคณิต
Discrete Mathematics
ทฤษฎีเซต
Set Theory
ทฤษฎีจานวน
Theory of Numbers
การวิเคราะห์เวกเตอร์
Vector Analysis
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematics of Finance
คณิตศาสตร์ประกันภัย
Mathematics of Insurance

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
302485
302324
302336
302446
302481
302484
302486
302475
302491

ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
Graph Theory and Applications
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
สารวจเรขาคณิต
Survey of Geometry
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction of Topology
แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Mathematical
Modelling
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations
คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
Introduction to Combinatorics
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2
Numerical Analysis II
หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หมายเหตุ

30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
Graph Theory and Applications
30242159 แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
30243159 สารวจเรขาคณิต
Survey of Geometry
30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction of Topology
30248159 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Modelling

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา

30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations
30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น
Introduction to Combinatorics

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)
3(3-0-6)

ยกเลิก
30249159 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
Special Topics in Mathematics

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
302492

312320
312321
312323
312331
312332
312340
312341

หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
Special Topics in Applied
Mathematics
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Designs I
สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
Non-Parametric Statistics
สถิติคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics I
สถิติคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics II
การวิจัยดาเนินงาน 1
Operations Research I
การวิจัยดาเนินงาน 2
Operations Research II

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

30249259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
Special Topics in Applied
Mathematics
30249559 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
31232059 การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
31232159 แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Designs I
31232359 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
Non-Parametric Statistics
31233159 สถิติคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics I
31233259 สถิติคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics II
31234059 การวิจัยดาเนินงาน 1
Operations Research I
31234159 การวิจัยดาเนินงาน 2
Operations Research II

หมายเหตุ
3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

6(0-18-9)

ปรับเพิ่ม

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
312350
312380

886201
886202

เทคนิคการชักตัวอย่าง
Sampling Techniques
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control

หลักการโปรแกรม 1
Programming Fundamental I
หลักการโปรแกรม 2
Programming Fundamental II

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(2-2-5)

หมายเหตุ

31235059 เทคนิคการชักตัวอย่าง
Sampling Techniques
31238059 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
88510059 การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพื่อ
การสร้างนวัตกรรม
Logical Thinking and Problem
Solving for Innovation
88510459 หลักการโปรแกรม
Programming Fundamental

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

3(3-0-6)

ปรับรหัสวิชา

2(1-2-3)

ปรับเพิ่ม

3(2-3-4)

ปรับรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
ยกเลิก

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
Object-Oriented Programming
Paradigm
88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
Data Structures and Algorithms

3(2-2-5)

ปรับเพิ่ม

3(2-3-4)

ปรับเพิ่ม

3(2-2-5)
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หมายเลข 6
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗

112

113

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

114

115

116

หมายเลข 7
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖

117

118

119

120

หมายเลข 8
สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ลาดับ
1
2

ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ

การปรับปรุงแก้ไข
ให้แก้ชื่อภาษาไทย วิชา 30224159 หลักและวิธีการ แก้ไขเป็น 30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์
ของคณิตศาสตร์ ตาม มคอ.1
ให้แก้ไขคาอธิบายรายวิชา

30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น
จาก Metric

3

4

30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์
จาก เวกเตอร์ตั้งแนวฉาก
30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
จาก ข้อปัญหาค่าเริ่มต้นและข้อปัญหาค่าขอบ
ให้เพิ่มบุรพวิชา ในรายวิชา
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และ

แก้ไขเป็น Metric space
แก้ไขเป็น เวกเตอร์แนวฉาก
แก้ไขเป็น ปัญหาค่าเริม่ ต้นและปัญหาค่าขอบ

ในรายวิชา 30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพิ่ม
บุรพวิชา 30223159, 30228159
30248159 แบบจาลองเชิงคณิตศาสตร์
และในรายวิชา 30248159 แบบจาลองเชิง
คณิตศาสตร์ เพิ่มบุรพวิชา 30228159
ควรเพิ่มเติมกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ให้เป็นวิชาเอกเลือก ได้เพิ่มรายวิชา
88510459 หลักการโปรแกรม
88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ
88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

