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หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิ ตศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Mathematics
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริ ญญาภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ )
ชื่อปริ ญญาภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Mathematics)
อักษรย่อภาษาไทย:
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์)
อักษรย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Mathematics)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตร 4 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนิสิตไทย หรื อนิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยในระดับที่เพียงพอสําหรับ
การศึกษา
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5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดี ยว และกรณี ผูส้ ําเร็ จปริ ญญาตรี ในสาขาใดๆ หรื อสาขา
ใกล้เคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรี ยนเป็ นปริ ญญาที่ 2 ได้ โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาได้มาก
น้อยต่างกันตามสาขาวิชาที่สาํ เร็ จมา
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 เปิ ดสอนภาคการศึกษาต้น พ.ศ. 2554
สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 6/2553
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2553
สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2554
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปี การศึกษา 2556
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจยั นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่ วนของรัฐและเอกชน
8.3 ศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท และ ปริ ญญาเอก
8.4 นักคณิ ตศาสตร์
8.5 นักวิเคราะห์การเงินในบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ และ ธนาคาร
8.6 นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ
8.7 ประกอบอาชีพอิสระ
9. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
1. นางพรทิพย์ สิ นุธก

เลขประจําตัวประชาชน 3-4099-0115 X-XX-X

คุณวุฒิ วท.ม. (คณิ ตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2520
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3
2. นายวาทิตย์ ชูมณี โชติ

เลขประจําตัวประชาชน 5-9599-0000 X-XX-X

คุณวุฒิ วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสงขลา พ.ศ.2522
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
3. นายอภิชาติ เนียมวงษ์

เลขประจําตัวประชาชน 3-2004-0007 X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Mathematics), Newcastle University, UK พ.ศ. 2552
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2539
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2536
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
4. นางสาวสิ นีนาฏ ศรี มงคล

เลขประจําตัวประชาชน

3-7704-0055 X-XX-X

คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2551
วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2547
วท.บ.(คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2545
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
5. นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน
เลขประจําตัวประชาชน 3-6799-0007 X-XX-X
คุณวุฒิ
ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ.2552
วท.ม.(คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2547
วท.บ.(คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2544
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ต้ งั
 นอกสถานที่ต้ งั
11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการเสริ มสร้าง
ความสามารถในการให้เหตุ ผ ลและการแก้ปั ญหาอย่า งถู ก ต้องตามหลัก การทางคณิ ตศาสตร์ อนั จะ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ ต่างๆ จํานวนมาก การจัดการเรี ยนการสอนใน
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หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้องให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถและทักษะในวิชาแกนทางคณิ ตศาสตร์
อย่างลึกซึ้งระดับหนึ่ง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
รัฐบาลได้มีนโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเนื้ อหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ขนบธรรมเนี ยม ประเพณี อนั ดี งามลงในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทาํ การเรี ยนการสอน ซึ่ งเนื่องจากเดิมนั้น
ส่ วนใหญ่แล้วเนื้ อหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ เกี่ยวกับการคํานวณ เป็ นต้น
การเรี ยนการสอนจึงยังไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีข้ ึน ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไป
ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้สังคมดี ข้ ึน จึงต้องมีการพัฒนาหลักสู ตรให้
สามารถประยุกต์การเรี ยนการสอนที่มีการสอดแทรกความรู ้ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มาก
ขึ้นกว่าเดิม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
มี ค วามจํา เป็ นต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รเชิ ง รุ ก ที่ มี ศ ัก ยภาพในการผลิ ต บุ ค ลากรด้า น
คณิ ตศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการกําลังคนที่ ยงั มี ความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคการผลิ ต
กําลัง คนที่ ผลิ ตนั้นจะต้องมี ความพร้ อมที่จะปฏิ บตั ิ งานได้ทนั ที และมี ศกั ยภาพสู งในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบตั ิ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
ด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาตั้งอยูใ่ นเขตพื้นที่พฒั นาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกที่มีแหล่ง
อุตสาหกรรมต่างๆ เป็ นจํานวนมาก ซึ่ งต้องอาศัยข้อมูลในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
โดยที่คณิ ตศาสตร์ เป็ นความรู ้หลักของการนําไปสู่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมื่อข้อมูลมีความสําคัญมาก
ขึ้น คณิ ตศาสตร์ ก็ยอ่ มมีความสําคัญมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้น จึงมีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิ ดสอนสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ในระดับสู งเพื่อตอบสนองความต้องการกําลังคนทางด้าน
คณิ ตศาสตร์ท้ งั ในภาคธุ รกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
13. ความสั มพันธ์ กับหลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
- วิชาศึกษาทัว่ ไป ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสร้างเสริ มสุ ขภาพ
กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ กลุ่มปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง กลุ่มตรรกะและ
การพัฒนาความคิด ซึ่ งเปิ ดสอนโดยคณะวิชาต่าง ๆ
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชี ววิทยา ฟิ สิ กส์ ชีวเคมี จุลชีววิทยา
ซึ่ งเปิ ดสอนโดยภาควิชาอื่นในคณะวิทยาศาสตร์
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13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
กลุ่ ม รายวิ ช าที่ เ ป็ นพื้ น ฐานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาศาสตร์ พ้ื น ฐาน เช่ น แคลคู ล ัส 1
แคลคูลสั 2 แคลคูลสั 3 เป็ นต้น อีกทั้งยังมีรายวิชาที่เป็ นวิชาเลือกที่นิสิตต่างสาขาวิชา ต่างคณะ
สามารถเลื อกเรี ย นได้ตามความสนใจ ซึ่ ง มี ล ักษณะวิช าที่ ไม่ ย ากจนเกิ นไป และสามารถนํา ไป
ประยุกต์ใช้ได้ เช่น คณิ ตศาสตร์ การเงิน คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย เป็ นต้น นอกจากนี้ ยังมีรายวิชาใน
หลักสู ตรที่เป็ นรายวิชาในหลักสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาการสอนคณิ ตศาสตร์
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรี ย นการสอนนั้น จะมี คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรระดับสาขาวิชาเป็ นผู ้
กํากับดูแล ประสานงานกับคณะต่างๆ ที่จดั รายวิชาซึ่ งนิสิตในหลักสู ตรนี้ตอ้ งไปเรี ยน โดยต้องมีการ
วางแผนร่ วมกันระหว่าง ผูเ้ กี่ ยวข้องตั้งแต่ผบู ้ ริ หารและอาจารย์ผสู ้ อน ซึ่ งอยู่ต่างคณะ เพื่อกําหนด
เนื้อหาและกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้บรรลุผลการเรี ยนรู ้
ตามหลักสู ตรนี้ มีคณะกรรมการระดับคณะ ทําหน้าที่กาํ กับดูแลการดําเนิ นงานของสาขาวิชา ส่ วน
นิ สิตที่มาเลือกเรี ยน เป็ นวิชาเลือกเสรี น้ นั ก็ตอ้ งมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพื่อให้ทราบถึงผล
การเรี ยนรู ้ของนิสิตว่าสอดคล้องกับหลักสู ตรที่นิสิตเหล่านั้นเรี ยนหรื อไม่

หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสํ าคัญ เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตรและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- ปรัชญา สร้ า งนัก คณิ ต ศาสตร์ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ เพื่ อ สนองต่ อ แนวนโยบายการพัฒ นา
ประเทศ และให้ส ามารถนํา ความรู้ และประสบการณ์ ไ ปประยุก ต์ใ ช้ไ ด้อย่า งเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรม
- ความสํ าคัญ ยุคเทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นยุคที่ ทาํ ให้ทุกคนต้องใช้การคิ ดคํานวณและเกี่ ยวข้องกับ
ตัวเลขอยู่ตลอดเวลา วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จํานวน การคิดคํานวณต่าง ๆ
ซึ่ ง มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การดํา รงชี วิต ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน นอกจากจะเกี่ ย วข้องกับ การคิ ด คํา นวณแล้ว
คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นต้นดังนั้นการมีนกั คณิ ตศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่ งผลเป็ นอย่าง
มากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
นอกจากนั้ น คณิ ต ศาสตร์ ย ัง เป็ นวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ การให้ เ หตุ ผ ล กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู ้จกั การ
สังเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยูท่ าํ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์
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จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เหล่านี้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชี วิตประจําวันได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
- เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร หลักสู ตรนี้เปิ ดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซึ่ งใช้มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้านและวิช าเอกให้มีค วามทันสมัย และมี คุณภาพทัดเที ยมมาตรฐานสากล
รวมทั้งตรงความต้องการของสังคม ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีการ
จัดทํามาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุ ดมศึ ก ษา จึ งต้องมีก ารปรั บปรุ ง หลัก สู ตรเพื่อสอดคล้องกับความ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าว ทั้งยังจัดทําขึ้นเพื่อให้การจัดการเรี ยนการสอนบรรลุ ตามมาตรฐานผลการ
เรี ยนรู ้ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาคณิ ตศาสตร์ กาํ หนด
- วัตถุประสงค์ 1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณธรรมและศึกษาต่อระดับ
สู งในสาขาคณิ ตศาสตร์ ได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถใช้ความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์กบั วิทยาการเทคโนโลยีสาขาอื่น ๆ ได้
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถศึกษาสาขาวิชาชีพอื่นที่ตอ้ งใช้คณิ ตศาสตร์ เป็ นพื้นฐานได้
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ ตัวบ่ งชี้
พัฒนาบุคลากรสายผูส้ อนให้มี -อาจารย์ใหม่ตอ้ งผ่านการอบรม -หลักฐานหรื อเอกสารแสดงผล
ศักยภาพสู งขึ้นเพื่อให้สามารถ หลักสู ตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิค การดําเนิ นการ
จัดการเรี ยนการสอนได้ดีข้ ึน การสอนการวัดและประเมินผล
- อาจารย์ทุกคนต้องเข้าอบรม
เกี่ยวกับหลักสู ตรการสอนรู แบบ
ต่าง ๆ การผลิตสื่ อการสอน และ
การวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพื่อให้มีความรู ้ความสามารถใน
การประเมินผลตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผสู ้ อนจะต้อง
สามารถวัดและประเมินผลได้
เป็ นอย่างดี
เพิม่ ประสบการณ์ทางด้าน
-เชิญวิทยากรจากภาคเอกชนที่มี -หลักฐานหรื อเอกสารแสดงผล
วิชาชีพให้แก่นิสิต
ความรู ้ความเชี่ยวชาญทางด้าน การดําเนิ นการ
คณิ ตศาสตร์มาบรรยายให้กบั
นิสิต
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสู ตรนี้จดั การศึกษาระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
นิ สิตภาคพิเศษต้องลงทะเบียนเรี ยนภาคฤดูร้อน ส่ วนนิ สิตภาคปกติจะลงทะเบียนเรี ยน
ภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
สําหรับนิสิตภาคปกติ จัดการเรี ยนการสอนในวันและเวลาราชการ แต่อาจจัดให้มีการ
สอนเสริ ม หรื อการค้นคว้าเพิ่มเติมที่ตอ้ งทํานอกเวลาเรี ยนปกติ หรื อในวันเสาร์ -อาทิตย์ ในกรณี ที่
ใช้วทิ ยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดให้เรี ยนนอกเวลาราชการ
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรี ยนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
สําเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายการเรี ยนที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ เป็ นสาขาที่เน้นความรู ้ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ สถิ ติ และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ ในเบื้ อ งต้น ผู ้ที่ เ ป็ นนิ สิ ต แรกเข้า ควรมี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานด้า นคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นอย่างดี แต่ก็ยงั มีนิสิตจํานวนหนึ่ งที่ยงั มีความรู ้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ ดังนั้น
นิสิตแรกเข้าจึงต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการปรับตัว
2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
สําหรับนิ สิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ คณะจะจัดให้มีการสอน
เสริ ม หรื ออาจจัดให้นิสิตรุ่ นพี่ให้คาํ แนะนําและสอนเสริ มให้รุ่นน้อง
ทางคณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการประจําตัวนิ สิต ดังนั้น
เมื่อเกิดปั ญหา นิสิตก็สามารถปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาได้
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา และจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษามีดงั นี้
จํานวนนิสิต
จํานวนรับเข้า (ปี 1)
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
ชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่ าจะสํ าเร็จการศึกษา

2554
40
–
–
–
40
-

จํานวนนิสิตแต่ ละปี การศึกษา
2555
2556
2557
40
40
40
40
40
40
40
40
–
–
–
40
80
120
160
40

2.6 งบประมาณตามแผน
ความต้องการงบประมาณสําหรับหลักสู ตรนี้มีดงั นี้
หมวดรายจ่ าย
งบบุคลากร
งบดําเนินการ
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวม

2554
1,438,500
1,437,085
200,000
850,000
3,925,585

ปี งบประมาณ
2555
2556
1,510,425 1,585,946
1,916,113 2,874,170
200,000
300,000
850,000
900,000
4,476,538 5,660,116

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพ และเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)

2558
40
40
40
40
160
40

หน่วย : บาท
2557
1,665,244
5,748,340
300,000
900,000
8,613,584

2558
1,748,506
5,748,340
350,000
950,000
8,796,846
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2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย
2.8.1 นิ สิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นในสาขาทางวิทยาศาสตร์ มาก่อน เมื่อเข้า
ศึกษาในหลักสู ตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ท้ งั นี้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา
2.8.2 นิ สิตสามารถลงทะเบียนเรี ยนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วโอนหน่วยกิตได้
ทั้งนี้เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยบูรพา
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผ้ ูสอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 130 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
4 หน่วยกิต
- วิชาคอมพิวเตอร์
3 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเลือก
5 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต
- วิชาแกน
27 หน่วยกิต
- วิชาเฉพาะด้าน
12 หน่วยกิต
- วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า 55 หน่วยกิต
- เอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า 26 หน่วยกิต
- เอกเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า 29 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
จํานวน
12 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน
9 หน่วยกิต
1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
จํานวน
6 หน่วยกิต
ให้เรี ยน 2 รายวิชา ตามความรู ้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
จากรายวิชาต่อไปนี้
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จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบตั ิ – ศึกษาด้วยตนเอง)
222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
222102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
222103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
จํานวน 3 หน่วยกิต
300201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
English for Sciences and Technologies
2. กลุ่มวิชาภาษาอื่นๆ
จํานวน 3 หน่วยกิต
เลือกเรี ยน 1 รายวิชา จากรายวิชาต่อไปนี้
222207 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking for Careers
222208 การอ่านเภาษาอังกฤษพือ่ งานอาชีพ
3(3-0-6)
English Reading for Careers
222209 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Writing for Careers
222271 ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
222272 ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
222273 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar and Structure
228101 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
228202 การเขียนบทความวิชาการและงานวิจยั
3(3-0-6)
Academic Article and Research Writing
233193 ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
Khmer for Communication I
233195 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication I
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233197 ภาษาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Indonesian for Communication
235101 ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จํานวน 3 หน่วยกิต
265109 มนุษยศาสตร์ เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Humanities
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
จํานวน 3 หน่วยกิต
671101 สังคมศาสตร์ เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Social Sciences
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
จํานวน 4 หน่วยกิต
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
2(2-0-4)
Mathematics in Everyday Life
309103 วิทยาศาสตร์ ทางทะเล
2(2-0-4)
Marine Science
- วิชาคอมพิวเตอร์
จํานวน 3 หน่วยกิต
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Information Technology in Daily Life
- กลุ่มวิชาเลือก
จํานวน 5 หน่วยกิต
เลือกเรี ยน 3 รายวิชา จากรายวิชาในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปนี้
บังคับให้เรี ยน 1 รายวิชา จํานวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวิชา ดังต่อไปนี้
กลุ่มสร้างเสริ มสุ ขภาพ (กลุ่มที่ 1)
850101 การฝึ กด้วยเครื่ องนํ้าหนักเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Weight Training for Health
850102 การเดิน- วิง่ เพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Walking and Jogging for Health
850103 ฟุตบอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Football for Health
850104 บาสเกตบอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Basketball for Health
850105 วอลเลย์บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Volleyball for Health
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850106 ว่ายนํ้าเพื่อสุ ขภาพ
Swimming for Health
850107 ฟุตซอลเพื่อสุ ขภาพ
Futsal for Health
850108 แฮนด์บอลเพื่อสุ ขภาพ
Handball for Health
850109 แบดมินตันเพื่อสุ ขภาพ
Badminton for Health
850110 เทนนิสเพื่อสุ ขภาพ
Tennis for Health
850111 ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุ ขภาพ
Soft Tennis for Health
850112 เทเบิลเทนนิสเพื่อสุ ขภาพ
Table Tennis for Health
850113 มวยไทยเพื่อสุ ขภาพ
Muay Thai for Health
850114 กระบี่กระบองเพื่อสุ ขภาพ
Krabi Krabong for Health
850115 ตะกร้อเพื่อสุ ขภาพ
Takraw for Health
850116 ศิลปะสู ้ป้องกันตัวเพื่อสุ ขภาพ
Martial Art for Health
850117 เทควันโดเพื่อสุ ขภาพ
Taekwando for Health
850118 โบว์ล่ิงเพื่อสุ ขภาพ
Bowling for Health
850119 เปตองเพื่อสุ ขภาพ
Petangue for Health
850120 ลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
Social Dance for Health
850121 แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุ ขภาพ
Aerobic Dance for Health

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

13
850122 กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities for Health
850123 โยคะเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Yoga for Health
850124 วูด้ บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Woodball for Health
850125 แชร์ บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Chairball for Health
เลือกเรี ยน 2 รายวิชา จํานวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
- กลุ่มสร้างเสริ มสุ ขภาพ (กลุ่มที่ 2)
107106 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น
2(1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
441110 พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
2(1-2-3)
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
731101 ทักษะชีวติ และสุ ขภาพวัยรุ่ น
2(2-0-4)
Life Skills and Adolescent Health
- กลุ่มการพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวติ
107108 ศิลปะการทํางานอย่างเป็ นสุ ข
2(2-0-4)
Art of Working for Happiness
241102 การเสริ มสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2(2-0-4)
Personality and Self Development
311191 รู ้รอบเรื่ องอาหาร
2(2-0-4)
Food Scholar
414202 อารมณ์และการจัดการความเครี ยด
2(2-0-4)
Emotion and Stress Management
- กลุ่มวิชาปรัชญา ศาสนา และหน้าที่พลเมือง
257102 เศรษฐศาสตร์ ในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Economics of Everyday Life
402403 หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
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- กลุ่มตรรกะและการพัฒนาความคิด
402405 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
Creative Thinking for Society
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
302111 แคลคูลสั 1
Calculus I
302112 แคลคูลสั 2
Calculus II
303101 เคมี 1
Chemistry I
303102 เคมี 2
Chemistry II
303103 ปฏิบตั ิการเคมี

2(2-0-4)

ไม่นอ้ ยกว่า 94 หน่วยกิต
จํานวน 27 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-1)

Chemistry Laboratory
306100 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
3(3-0-6)
General Biology I
306101 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
1(0-3-1)
General Biology Laboratory I
308100 ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physics I
308101 ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physics II
308102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์เบื้องต้น 1
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory I
312100 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Elementary Statistics
- วิชาเฉพาะด้าน
จํานวน 12 หน่วยกิต
302221 แคลคูลสั 3
3(3-0-6)
Calculus III
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302232 พีชคณิ ตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
Linear Algebra I
302241 หลักและวิธีการของคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
312210 วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
- วิชาเอก
ไม่นอ้ ยกว่า
55 หน่วยกิต
- วิชาเอกบังคับ
ไม่นอ้ ยกว่า
26 หน่วยกิต
302251 ความน่าจะเป็ นเบื้องต้นและการประยุกต์
3(3-0-6)
Elementary Probability and Applications
302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
302282 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
4(2-4-8)
Numerical Methods
302319 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Complex Variables
302333 พีชคณิ ตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra I
302342 ทฤษฎีจาํ นวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
302371 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
302372 การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
302494 ปั ญหาพิเศษทางคณิ ตศาสตร์
2(0-4-2)
Special Problems in Mathematics
- วิชาเอกเลือก เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 29 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
ก. ให้เลือกเรี ยนไม่นอ้ ยกว่า 18 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้
302203 วิยตุ คณิ ต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
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302324 แคลคูลสั ขั้นสู ง
Advanced Calculus
302336 สํารวจเรขาคณิ ต
Survey of Geometry
302343 ทฤษฎีเซต
Set Theory
302446 ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction of Topology
302452 ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
Probability Theory
302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
Numerical Analysis I
302474 การวิเคราะห์เชิงจริ ง
Real Analysis
302481 แบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
Introduction to Mathematical Modelling
302484 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
Partial Differential Equations
302491 หัวข้อเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์
Special Topics in Mathematics
ข. ให้เลือกเรี ยนเพิ่มจากข้อ ก. เพื่อให้ได้หน่วยกิตรวมไม่นอ้ ยกว่า
จากรายวิชาต่อไปนี้
302382 คณิ ตศาสตร์ การเงิน
Mathematics of Finance
302383 คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
Mathematics of Insurance
302475 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2
Numerical Analysis II
302485 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
Graph Theory and Applications
302486 คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัดเบื้องต้น
Introduction to Combinatorics

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)
29 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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302492 หัวข้อเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
Special Topics in Applied Mathematics
312320 การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
312321 แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Designs I
312323 สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์
Non-Parametric Statistics
312325 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
Time Series and Index Number
312331 สถิติคณิ ตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics I
312332 สถิติคณิ ตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics II
312340 การวิจยั ดําเนินงาน 1
Operations Research I
312341 การวิจยั ดําเนินงาน 2
Operations Research II
312350 เทคนิคการชักตัวอย่าง
Sampling Techniques
312380 การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
886201 หลักการโปรแกรม 1
Programming Fundamental I
886202 หลักการโปรแกรม 2
Programming Fundamental II
886210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
Data Structures and Algorithms

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

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัย หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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ความหมายของรหัสวิชา
เลขรหัส 302
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ 4
หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ 5
หมายถึง
เลข 0 หมายถึง
เลข 1-2 หมายถึง
เลข 3 หมายถึง
เลข 4 หมายถึง
เลข 5 หมายถึง
เลข 6 หมายถึง
เลข 7 หมายถึง
เลข 8 หมายถึง
เลข 9 หมายถึง
เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง

สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์
ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
กลุ่มวิชา ดังนี้
พื้นฐานทางคณิ ตศาสตร์
แคลคูลสั
พีชคณิ ตและเรขาคณิ ต
รากฐานของคณิ ตศาสตร์ และทอพอโลยี
ความน่าจะเป็ น
วิชาพื้นฐานทางสาขาวิชาอื่น
การวิเคราะห์
การประยุกต์
หัวข้อเฉพาะหรื อสัมมนา
ลําดับของรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึ กษาของนิ สิตในหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ในแต่ละ
ภาคเรี ยนของปี การศึกษามีดงั นี้
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาต้ น
22210x
265109
302111
303101
306100
306101
308100
8501xx

ภาษาอังกฤษ (1 หรื อ 2)
มนุษยศาสตร์ เชิงบูรณาการ
แคลคูลสั 1
เคมี 1
ชีววิทยาทัว่ ไป 1
ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
ฟิ สิ กส์ 1
วิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชาเลือก

จํานวนหน่วยกิตรวม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย
22210x
302112
303102
303103
308101
308102
885101
xxxxxx

ภาษาอังกฤษ (2 หรื อ 3)
แคลคูลสั 2
เคมี 2
ปฏิบตั ิการเคมี
ฟิ สิ กส์ 2
ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์เบื้องต้น 1
เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวัน
วิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชาเลือก
จํานวนหน่วยกิตรวม

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
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(0-2-1)
20

หน่ วยกิต
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(2-2-5)
2
19
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ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาต้ น
300201
302221
302241
302251
312100
671101

ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แคลคูลสั 3
หลักและวิธีการของคณิ ตศาสตร์
ความน่าจะเป็ นเบื้องต้นและการประยุกต์
สถิติเบื้องต้น
สังคมศาสตร์ เชิงบูรณาการ
จํานวนหน่วยกิตรวม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย

302101
302232
302281
302282
302xxx
xxxxxx

คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
พีชคณิ ตเชิงเส้น 1
สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทัว่ ไป(กลุ่มวิชาภาษาอื่น ๆ)
จํานวนหน่วยกิตรวม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาต้ น

302319
302342
302372
309103
312210
302xxx
xxxxxx

ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
ทฤษฎีจาํ นวน
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ทางทะเล
วิธีเชิงสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาศึกษาทัว่ ไปกลุ่มวิชาเลือก

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

หน่ วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
2(x-x-x)
จํานวนหน่วยกิตรวม 19
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย
302333
302371
302xxx
xxxxxx

พีชคณิ ตนามธรรม 1
การวิเคราะห์เวกเตอร์
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี

หน่ วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3
จํานวนหน่วยกิตรวม 15

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาต้ น

หน่ วยกิต
1(0-2-1)
6
3
จํานวนหน่วยกิตรวม 10

302493 สัมมนา*
302xxx วิชาเอกเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย
302494 ปั ญหาพิเศษทางคณิ ตศาสตร์ *
302xxx วิชาเอกเลือก

หน่ วยกิต
2(0-4-2)
9

จํานวนหน่วยกิตรวม 11
* ให้เลือกลงเรี ยนอย่างน้อยหนึ่งวิชา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

22
3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1. นางพรทิพย์ สิ นุธก เลขประจําตัวประชาชน 3-4099-0115 X-XX-X
คุณวุฒิ วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
กศ.บ. ( คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2520
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302111 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

302112 แคลคูลสั 2

(3-0-6)

302221 แคลคูลสั 3

3(3-0-6)

302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร

3(3-0-6)

302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

3(3-0-6)

302333 พีชคณิ ตนามธรรม 1

3(3-0-6)

302361 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 1
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้

3(3-0-6)

302111 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

302112 แคลคูลสั 2

(3-0-6)

302221 แคลคูลสั 3

3(3-0-6)

302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ

3(3-0-6)

302333 พีชคณิ ตนามธรรม 1

3(3-0-6)

302361 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ 1

3(3-0-6)
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2. นายวาทิตย์ ชูมณี โชติ

เลขประจําตัวประชาชน 5-9599-0000 X-XX-X

คุณวุฒิ วท. ม. ( คณิ ตศาสตร์ )จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524
กศ. บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒสงขลา พ.ศ. 2522
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302111 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

302112 แคลคูลสั 2

3(3-0-6)

302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร

3(3-0-6)

302324 แคลคูลสั ขั้นสู ง
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่

3(3-0-6)

302111 แคลคูลสั 1

3(3-0-6)

302112 แคลคูลสั 2

3(3-0-6)

302324 แคลคูลสั ขั้นสู ง

3(3-0-6)

3. นายอภิชาติ เนียมวงษ์

เลขประจําตัวประชาชน 3-2004-0007 X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Mathematics), Newcastle University, UK. พ.ศ. 2552
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2539
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พ.ศ. 2536
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302113 แคลคูลสั

1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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302115 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 1
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
302202 การคํานวณทางคณิ ตศาสตร์
302205 การคํานวณทางวิทยาศาสตร์
302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
302493 สัมมนา
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
302493 สัมมนา

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

4. นางสาวสิ นีนาฏ ศรี มงคล เลขประจําตัวประชาชน
3-7704-0055 X-XX-X
คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พ.ศ. 2551
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล
พ.ศ. 2547
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ.2545
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ทวั่ ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302113 แคลคูลสั
302115 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 1
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302217 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
302484 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย

1(1-0-2)
2(2-0-4)
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)
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302492 หัวข้อเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
(แบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์ )
302515 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302484 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย
302492 หัวข้อเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
(แบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์ )
5. นางสาวจุฑารัตน์ คงสอน เลขประจําตัวประชาชน
ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ

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

3-6799-0007 X-XX-X
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2547
พ.ศ. 2544

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302111 แคลคูลสั 1
302113 แคลคูลสั
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแป
ภาระงานสอนในหลักสู ตรนี้
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302122 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์

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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3.2.2 อาจารย์ ประจํา
รายชื่อตามรายการในข้อ 3.2.1 และรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นายอําพล ธรรมเจริ ญ

เลขประจําตัวประชาชน 3-2001-0061-xxxx

คุณวุฒิ Ph.D.(Applied Mathematics) North Carolina State University, USA., พ.ศ. 2529
M.S.(Mathematics) North Carolina State University, USA., พ.ศ. 2526
กศ.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ.2516
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) วิทยาลัยการศึกษา ประสานมิตร พ.ศ.2512
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302372 การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
302382 คณิ ตศาสตร์ การเงิน
302383 คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
302513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั
302521 พีชคณิ ตเชิงเส้น
302523 พีชคณิ ตเชิงเส้นขั้นสู ง
302564 เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 1
302571 การโปรแกรมเชิงคณิ ตศาสตร์
302572 การวิเคราะห์ฟังก์ชลั นัล
302574 การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
302582 การโปรแกรมเชิงคณิ ตศาสตร์
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1

1(1-0-2)
2(2-0-4)
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(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
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302112
302372
302382
302383

แคลคูลสั 2
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
คณิ ตศาสตร์ การเงิน
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย

2. นายมานพ ชัยดิเรก

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

เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-0016X-XX-X

คุณวุฒิ กศ.ม.(คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2518
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาลัยการศึกษา บางแสน พ.ศ. 2515
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302221 แคลคูลสั 3
302232 พีชคณิ ตเชิงเส้น 1
302303 คณิ ตศาสตร์ ท่ีจาํ เป็ นสําหรับครู มธั ยม 1
302304 คณิ ตศาสตร์ ท่ีจาํ เป็ นสําหรับครู มธั ยม 2
302523 พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์
302543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
302624 พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302221 แคลคูลสั 3
302232 พีชคณิ ตเชิงเส้น 1

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)
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3. นางวรรณ์ทนา ภาณุ พินทุ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-6701-0088X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D.(Mathematics) University of Newcastle upon Tyne, UK., พ.ศ. 2545
M.S.(Mathematics) North Carolina State University, USA., พ.ศ. 2526
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พ.ศ.2538
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พิษณุ โลก พ.ศ.2530
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302113 แคลคูลสั
302114 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
302118 แคลคูลสั เบื้องต้น
302119 แคลคูลสั และสถิติเบื้องต้น
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
301512 นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์
302512 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
302517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
302518 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย 2
302519 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย 3
302543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2

1(1-0-2)
2(2-0-4)
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(2-3-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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4. นางสาวสหัทยา รัตนะมงคลกุล

เลขประจําตัวประชาชน 3-2401-0038X-XX-X

คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2548
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2540
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302113 แคลคูลสั
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302217 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
302484 สมการเชิงอนุพนั ย่อย
302515 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302542 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชี วติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302217 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
302484 สมการเชิงอนุพนั ย่อย

1(1-0-2)
2(2-0-6)
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)
1(1-0-2)
2(2-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5. นางสาวสาธิ นี เลิศประไพ

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 3-1199-0038x-xx-x

คุณวุฒิ ปร.ด. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2548
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิ ดล พ.ศ. 2540
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ (เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302115 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 1
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
302251 ความน่าจะเป็ นเบื้องต้นและการประยุกต์
302319 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
302371 การวิเคราะห์เวกเตอร์
302543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
302691 สัมมนา
302694 สัมมนาทางคณิ ตศาสตร์ ข้นั สู ง
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302251 ความน่าจะเป็ นเบื้องต้นและการประยุกต์
302319 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
302371 การวิเคราะห์เวกเตอร์
4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี

1(1-0-2)
2(2-0-6)
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)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(1-0-2)
2(2-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
นิสิตทําปั ญหาพิเศษ ซึ่ งเป็ นงานวิจยั ขนาดเล็กในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ โดยมี
อาจารย์ที่ป รึ ก ษาปั ญหาพิ เศษเป็ นผูด้ ูแล โดยการศึก ษาและค้นคว้า ข้อมู ล ที่ เกี่ ย วข้องจากตํา รา
วารสาร และสื่ ออิเลคทรอนิ กส์ ต้องเขียนรายงานตามรู ปแบบที่สาขาวิชากําหนด รวมทั้งนําเสนอ
ผลงานต่อคณะกรรมการสอบปั ญหาพิเศษที่สาขาวิชาแต่งตั้งด้วย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความสามารถในการปฏิบตั ิ และมีทกั ษะในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การสื่ อสารและการสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหา
3. การใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม เป็ นต้น
4. การเขียนรายงานและการนําเสนอ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคเรี ยนที่ 2 ของชั้นปี ที่ 4
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
2 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 มีการประเมินความรู ้ของนิสิตก่อนเรี ยน เพื่อให้ทราบพื้นฐานของนิ สิต หาก
มีพ้นื ความรู ้ไม่เพียงพอ ให้มีการมอบหมายให้คน้ คว้าเพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู ้เพียงพอต่อการทําการ
วิจยั
5.5.2 มีการเตรี ยมความพร้ อมนิ สิตในด้านทักษะการทําวิจยั รวมถึ งการเขียน
รายงาน รู ปแบบของการอ้างอิงข้อมูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการทําการวิจยั
5.5.3 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางวิชาการของสํานักหอสมุดที่นิสิตสามารถ
สื บค้นข้อมูลที่ตอ้ งการได้ทว่ั โลก
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นผลจากทักษะการเรี ย นรู ้ ในการทํา งานวิจยั และการนํา เสนอข้อมูลงานวิจยั ต่อ
คณะกรรมการประเมินที่ทางสาขาวิชาแต่งตั้ง โดยมีการให้คะแนนเป็ นลําดับขั้นตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ความรู ้และทักษะในด้านคณิ ตศาสตร์
ดํา เนิ น การสอนเพื่ อ ให้ นิ สิ ตมี ค วามรู ้ และทัก ษะในด้า น
คณิ ตศาสตร์ ซึ่ งนิ สิตจะใช้ในการคิด วิเคราะห์ หาเหตุผล
สรุ ปผล และพิสูจน์ตามหลักวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
ซึ่ งนิสิตต้องฝึ กทดลองและทดสอบทฤษฎีดว้ ยตนเอง
มีกระบวนวิชาปั ญหาพิเศษเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทาง ตาม
ความสนใจของนิ สิ ต ซึ่ งนิ สิ ตต้ อ งเขี ย นรายงานและ
นําเสนอต่อที่ประชุมของคณะกรรมการ
คุณธรรม และจริ ยธรรม
มีการสอดแทรกคุ ณธรรมและจริ ยธรรมในบทเรี ยน โดย
ยกกรณี ศึกษาหรื อเหตุการณ์จริ งมาเป็ นตัวอย่าง
ความสามารถทางการสื่ อสาร
มี ก ารกํา หนดให้ นิสิ ตอ่ า น และเขี ย นรายงาน นิ สิ ต ต้อ ง
เขี ยนปั ญหาพิเศษและนําเสนอผลต่อคณะกรรมการ ซึ่ ง
อนุ ญาตให้นิสิตของสาขาคณิ ตศาสตร์ และผูส้ นใจเข้าฟั ง
และสามารถตอบข้อซักถามได้
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ดํา เนิ น การสอนโดยให้ นิ สิ ต ได้ค ้น คว้า คิ ด วิ เ คราะห์ ห า
ผลสรุ ปและตรวจสอบความถูกต้องได้ดว้ ยตนเอง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ ละด้ าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1 ตระหนักในการปฏิบตั ิตามจริ ยธรรมในอาชีพ ตลอดจนเคารพในกฎระเบียบ
และวัฒนธรรมขององค์กร
2. มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
3. มีวนิ ยั ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบ
2.1.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. สอดแทรกกรณี ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชี พ กรณี
ที่เกิ ดจากการใช้คณิ ตศาสตร์ ท้ งั ในด้านบวกและด้านลบมาเป็ นตัวอย่างในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเปิ ด
โอกาสให้นิสิตได้แสดงความคิดเห็น และหาข้อสรุ ปของกรณี ศึกษาที่ยกตัวอย่าง
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2. สอดแทรกเรื่ องคุณธรรมจริ ยธรรมในการสอนทุกรายวิชา มีกิจกรรมที่มีการ
ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินยั โดยเน้นเข้าชั้นเรี ยนหรื อส่ งงานตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม ซื่ อสัตย์ ไม่ทุจริ ตต่อการสอบหรื อคัดลอกรายงาน
ของเพื่อน เป็ นต้น
2.1.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในเรื่ องความตระหนักใน
จรรยาบรรณและการเคารพในสิ ทธิ ในผลงานของผูอ้ ื่น
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรี ยน ส่ งงาน หรื อการนัด
หมายเข้าร่ วมกิจกรรมเสริ มหลักสู ตรของนิสิต
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มหรื องานที่ได้รับมอบหมาย
4. ประเมินจากพฤติกรรมในการซื่ อตรง ไม่มีการทุจริ ตการสอบ หรื อคัดลอก
ผลงานผูอ้ ื่น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. มีความรู ้ ความเข้าใจในหลักการ ทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิทางคณิ ตศาสตร์
2. สามารถนําความรู ้ทางคณิ ตศาสตร์ ไปประยุกต์หรื อบูรณาการกับศาสตร์ อื่นได้
3. เข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ อย่างถ่องแท้
4. มีความใฝ่ รู ้และติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
2.2.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ พฒ
ั นาการเรียนรู้ ด้านความรู้
1. ใช้การสอนที่เน้นความเข้าใจในเนื้ อหาและหลักการแก้ปัญหา มีการ
มอบหมายกรณี ศึกษาที่อาจเกิดขึ้นให้นิสิตได้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์ นําเสนอในชั้น
เรี ยน
2. มีการมอบหมายให้คน้ คว้าเอกสารทางวิชาการด้านคณิ ตศาสตร์ วิเคราะห์
อภิปรายและสรุ ปผล เขียนรายงาน และนําเสนอในชั้นเรี ยนในรู ปแบบสัมมนา หรื อปั ญหาพิเศษ
2.2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน และการปฏิบตั ิของนิสิตในด้านต่าง ๆ ได้แก่
1. การทดสอบย่อย
2. การสอบกลางภาค และปลายภาคเรี ยน
3. รู ปเล่มรายงาน ที่ได้รับมอบหมาย
4. การนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรี ยน
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2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. นํ า ความรู ้ ท างทฤษฎี แ ละปฏิ บ ัติ ไ ปใช้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ
2. สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และนําเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ
3. นํากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ไปแก้ปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปั ญญา
1. การทําปั ญหาพิเศษที่นกั ศึกษาต้องใช้ความรู ้ที่เรี ยนมา การค้นคว้าเพิ่มเติมใน
การแก้ปัญหา การวิเคราะห์และวิจารณ์ผลการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งการสื่ อสารในรู ปรายงาน
2. การมอบหมายงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มให้คน้ คว้าจากวารสารในเรื่ องที่
เป็ นที่สนใจในแต่ละช่วง
3. การจัดการเรี ยนการสอนที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ มีการจําลองเหตุการณ์ในชั้น
เรี ยนเพื่อวิเคราะห์และแก้ไขสถานการณ์ หรื อ หาวิธีการทํางานให้ดียง่ิ ขึ้น
4. มีการฝึ กการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
2.3.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
1. การสอบประเมินทั้งในระหว่างภาคและปลายภาค
2. คําตอบที่ได้ในระหว่างการเรี ยนการสอน
3. ผลงานที่นาํ เสนอในชั้น
4. รายงานที่จดั ทําตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวบุคคล และ
ความรับผิดชอบ
1. ปฏิบตั ิงานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้เป็ นอย่างดี
2. มีภาวะผูน้ าํ และเคารพสิ ทธิ ซ่ ึ งกันและกัน
3. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม
2.4.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์
ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
1. การมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อดูการทํางานและประสานงาน การแบ่งงาน ความ
รับผิดชอบในการทํางาน และการตรงต่อเวลาในการส่ งงาน
2. การมอบหมายงานให้ปฏิบตั ิในระยะเวลาที่กาํ หนด
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ความรับผิดชอบ

2.4.3 กลยุทธ์ การประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและ
1. ผลงานที่ได้จากการทํางาน
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการส่ งงาน และการนัดหมายเพื่อปฏิบตั ิ

ภารกิจร่ วมกัน
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ใช้ความรู ้ทางสถิติ และคณิ ตศาสตร์ ในการวิเคราะห์และนําเสนออย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2. ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ทั้งภาษาพูด และภาษาเขียน
3. ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่ อสารได้
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวม สื บค้น และนําเสนอได้
เป็ นอย่างดี
2.5.2 กลยุทธ์ การสอนทีใ่ ช้ ในการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. การมอบหมายให้คน้ คว้าเรื่ องสถานการที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ ในปั จจุบนั ที่
น่าสนใจจากวารสารอิเลคทรอนิกส์ (e-Journal)
2. การมอบหมายโจทย์ให้แก้ไข ที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ในศาสตร์ ต่างๆ ร่ วมกัน
3. การเขียนรายงานในเรื่ องที่ได้รับมอบหมายโดยใช้ภาษาอย่างถูกต้อง เหมาะสม
4. การนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยนโดยใช้สื่อที่เหมาะสม
5. การทําปั ญหาพิเศษ
2.5.3 กลยุ ทธ์ การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้านทัก ษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัว เลขการ
สื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ความสามารถในการสื่ อข้อมูลทั้งในด้านการเขียนรายงาน การนําเสนองาน
หน้าชั้นเรี ยน และการตอบคําถามระหว่างเรี ยน
2. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ตอ้ งใช้ศาสตร์ ต่างๆ ร่ วมกัน ทั้งด้านความรู ้ใน
สาขา สถิติ คณิ ตศาสตร์ เพื่อสรุ ปวิเคราะห์งานให้เป็ นระบบ
3. ความสามารถในการเขียนรายงาน และการเขียนปั ญหาพิเศษ
4. ความสามารถในการใช้สื่อหลากรู ปแบบเพื่อให้ผอู ้ ื่นเข้าใจและน่าสนใจ
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีท้ งั ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่
แสดงค่าระดับขั้น
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
ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W
งดเรี ยนโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรื อคณะกรรมการที่
ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาฝึ กงานร่ วมกับทางสถาน
ประกอบการว่านิสิตปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานหรื อไม่
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2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
2.5 พิจารณาจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2.6 พิจารณาจากภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต
3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
เกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาเป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี หลักเกณฑ์
การให้ปริ ญญา ดังนี้
3.1 ปริ ญญาบัณฑิต นิ สิตผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตต้องสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบ
ตามหลักสู ตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมไม่นอ้ ยกว่า 2.00
3.2 ปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสอง นิ สิตผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับสองต้องสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้น
ไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรื อ U ในรายวิชาใด
3.3 ปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ ง นิ สิตผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งต้องสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตรได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้น
ไป และไม่เคยสอบได้ D+, D, F หรื อ U ในรายวิชาใด
รายละเอียดของข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาดูจากเอกสารแนบหมายเลข 6

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพือ่ ให้เข้าใจในนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะ
1.2 มีการแนะนําให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงสําหรับอาจารย์บรรจุใหม่ และมีการจัดหลักสู ตรอบรม
ด้านการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ให้แก่อาจารย์
1.3 เสริ มสร้างความเข้าใจในการบริ หารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะต้อง
ดําเนินการ กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ
1.4 มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒั นาเชิงวิชาชีพ ดังนี้
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2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสู ตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนทัว่ ไป
และการวัดและประเมินผล
(2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ท้ งั หมดต้องผ่านการอบรมหลักสู ตร
เกี่ ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้ างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู้ ที่อิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน และการใช้และผลิตสื่ อการ
สอน
(3) สนับสนุนให้มีการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรมหรื อประชุมสัมมนาวิชาการ
(2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ วิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาชี พ และการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
(3) สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาํ แหน่งทางวิชาการสู งขึ้น

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์จาํ นวน 5 คนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารหลักสู ตร
โดยวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะ ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับ
ใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
รายได้ของหลักสู ตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ งได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิ สิต การบริ การวิชาการ และอื่น ๆ โดยนํามาจัดสรรตามความจําเป็ น
เพื่อให้หลักสู ตรสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
หลักสู ตร/คณะมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุ ภณั ฑ์ อย่างเพียงพอ รวมทั้งมี
ความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มีหนังสื อ
ด้านบริ หารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพือ่
บริ การให้อาจารย์และนิสิตได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอ
รายชื่อหนังสื อตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาํ เป็ นที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร นอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ
เพื่อให้สาํ นักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ คณะมีการประชุมวางแผนการ
จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ และจัดสร้างสิ่ งก่อสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสู ตรอย่าง
เหมาะสม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ หนังสื อและเอกสารประกอบ
การเรี ยน โดยให้นิสิตและอาจารย์ผสู ้ อนเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็ น
ผูก้ าํ หนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประชุมร่ วมกันในการ
วางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะ
ทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขา
3.3 การแต่ งตั้งอาจารย์ พเิ ศษ
ในบางรายวิชาอาจจะเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ/อาจารย์พิเศษจากภายนอกมาสอนร่ วมในหลักสู ตร
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุ ณสมบัติบุคลากรสนับสนุ นให้ตรงกับภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรั บผิดชอบ และ
ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม
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4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรื อการฝึ ก
การทําวิจยั ร่ วมกับอาจารย์ เป็ นต้น)
- สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
- สนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทํางานกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น
- สนับสนุ นให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ ทั้งด้านการเรี ยนการสอน การบริ การ
วิชาการ และการวิจยั
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึ กษาทางปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มี
ปั ญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงว่าง (Office
Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
เป็ นไปตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
- จัดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
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7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี
ปี การศึกษา
ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
ปี ที่ 1 ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5
1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้อยละ 80
X
X
X
X
X
มีส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสู ตร
2. มีรายละเอียดของหลักสู ตร ตามแบบ มคอ.2
X
X
X
X
X
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
X
X
X
X
X
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของรายวิชา และ
X
X
X
X
X
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตาม
X
X
X
X
X
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษาตาม
X
X
X
X
X
ํ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาหนดในมคอ.3 และ มคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนใน
แต่ละปี การศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
X
X
X
X
ยุทธ์การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่ งชี้และเป้าหมาย
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลาการสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้า
มี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี สุ ดท้าย/ บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสู ตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ปี ที่ 1
X

ปี การศึกษา
ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4
X

X

ปี ที่ 5

X

X

X

X

X
9

10

10

11

12

ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

8

8

8

9

10

เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลดําเนิ นการบรรลุ เป้ าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
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หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร
1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก
การอภิปรายโต้ตอบ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน และผลการสอบ
1.1.2 มีการประชุ มร่ วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักทะเบียน
และประเมินผล
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์ เก่ า
2.1.1 การประเมิ น หลัก สู ต รในภาพรวมโดยนิ สิ ต ก่ อ นจบการศึ ก ษาในรู ป ของ
แบบสอบถาม
2.1.2 สําหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรื ออาจจะจัดประชุ มศิษย์เก่า
ตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่ รึกษา
ดําเนิ นการโดยเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความเห็ นหรื อจากข้อมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสู ตรหรื อจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2.3 ประเมินจากนายจ้ างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่ วข้ องอืน่ ๆ
2.3.1 ดําเนินการโดยส่ งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสู ตร โดยเชิญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 อาจารย์ป ระจํา วิช าทบทวนผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ผลของการสอนในรายวิช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา โดยปรับปรุ งทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ
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4.2 หลักสู ตรดําเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย
และสอดคล้อ งกับ ความต้องการของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต โดยพิ จารณาจากสรุ ป ผลการดํา เนิ น งานของ
หลักสู ตร รวมทั้งความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

4
5
6
7

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ พเิ ศษ
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
คําสั่ งแต่ งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ตารางเปรียบเทียบ
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่ าด้ วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่ าด้ วยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิต
ระดับปริญญาตรี
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เอกสารแนบหมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
30 หน่ วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่ วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
9 หน่ วยกิต
1.1 ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
6 หน่วยกิต
222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
ทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อใช้สื่อสารในชีวติ ประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Fundamental 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 efficient communication in daily life
222102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
ทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้าง
ระดับกลาง เพื่อใช้สื่อสารในชีวติ ประจําวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Intermediate skills in listening, speaking, reading, and writing English
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of a higher knowledge
and understanding of structure designed to achieve a more practical and greater command of the
English language for efficient communication in daily life
222103

ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
ทักษะ ฟั ง พูด อ่าน และเขี ยนภาษาอังกฤษ เน้นเรื่ ององค์ประกอบทาง
สังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาที่ มีอิทธิ พลต่อโครงสร้ างและการใช้ภาษาในสถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้คาํ ศัพท์และโครงสร้างระดับสู ง
Advanced skills in listening, speaking, reading, and writing English
with emphasis on the sustained expansion of vocabulary and development of the highest
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knowledge and understanding including social and cultural aspects of the language, to examine
their influence on structure, and language usage in a variety of circumstances designed to best
enhance command of the English language
1.2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
3
หน่วยกิต
300201 ภาษาอังกฤษทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
English for Sciences and Technologies
ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์เฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการค้นคว้าและ
นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการประยุกต์ในด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
Skills in listening, speaking, reading and writing English focusing on
specific terminology relevant to Sciences and Technologies which appears in printing materials and
other informative media including inquiries and presentation of related contents applicable in
Sciences and Technologies
3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาภาษาอืน่
222207 การฟัง – พูดภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Listening and Speaking for Careers
ทักษะการฟัง การพูด และการสนทนาภาษาอังกฤษที่ใช้ในงานอาชี พ โดย
ใช้คาํ ศัพท์และสํานวนที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career
path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms
222208

การอ่านภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Reading for Careers
การอ่านเอกสารและสื่ อสิ่ งพิมพ์ภาษาอังกฤษ กลวิธีและทักษะการอ่าน
ประเภทต่างๆ รวมทั้งคําศัพท์และโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Reading documents and printing materials, methodology and various types of
reading skill including vocabularies and structure related to specific careers
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222209

การเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
English Writing for Careers
การเขี ยนภาษาอัง กฤษระดับอนุ เฉท โดยการใช้ศพั ท์และโครงสร้ างที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific
careers
222271

ภาษาอังกฤษสําหรับการสมัครงาน
3(3-0-6)
English for Job Application
การเขี ยนประวัติย่อ จดหมายสมัครงาน การสั มภาษณ์ ภาษา และศัพ ท์
เฉพาะที่ใช้ในการสัมภาษณ์สมัครงาน
Writing of curricular vitae, job application letter; job interview,
language and terminology used in job interview
222272

ภาษาอังกฤษสําหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
ลักษณะภาษา โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์และคําศัพท์ ข้อความที่ตดั
ตอนมาสํา หรั บ อ่ า น ลัก ษณะการสนทนา บทสนทนา และคํา พูด ที่ ม ัก จะปรากฏในข้อ สอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ
Language patterns, test structures, grammar and vocabularies, reading
excerpts, conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in standardized tests
222273

ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Grammar and Structure
ไวยากรณ์ ชนิดของคําภาษาอังกฤษ การใช้ไวยากรณ์ให้เหมาะกับโอกาส
และสถานการณ์ โครงสร้างประโยคที่ถูกต้องและสื่ อความได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
Grammar, parts of speech, correct grammar usage for general and
specific occasions and circumstances, correct sentence structure, and efficient meaning
interpretation skills
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228101

ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อ
การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเหมาะสมแก่บริ บทและสถานการณ์ท้ งั ในชีวติ ประจําวันและ
ในเชิงวิชาการ
Language, thinking, and reason; integration of language skills for
efficient communication suitable with context and situations both in daily life and for academic
purposes
228202

การเขียนบทความวิชาการและงานวิจยั
3(3-0-6)
Academic Article and Research Writing
ลักษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจยั หลักการเขียน
บทความวิชาการและงานวิจยั การเรี ยบเรี ยงเนื้อหา การใช้ภาษา การเขียนอ้างอิง การเขียนบทคัดย่อ
Characteristics and types of academic articles, principles in
writing articles, arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing
233193

ภาษาเขมรเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
Khmer for Communication I
ไวยากรณ์ข้ นั พื้นฐาน การฟั ง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level
233195

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication I
ไวยากรณ์ข้ นั พื้นฐาน การฟั ง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level
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233197

ภาษาอินโดนีเซี ยเพื่อการสื่ อสาร
3(3-0-6)
Indonesian for Communication
ไวยากรณ์ข้ นั พื้นฐาน การฟั ง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level
235101

ภาษาจีนเพื่อการสื่ อสาร 1
3(3-0-6)
Chinese for Communication I
ไวยากรณ์ข้ นั พื้นฐาน การฟั ง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ
การเขียนประโยค คําศัพท์และการสนทนาระดับเบื้องต้น
Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences
and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3 หน่ วยกิต
265109 มนุษยศาสตร์ เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Humanities
การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับการแสวงหาคุณค่าและความหมาย
ของชี วิตมนุ ษย์ในมิติต่างๆ ได้แก่ ความจริ งทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา สิ่ งกําหนด
ความเป็ นไปของชีวติ มนุษย์ ความสําคัญของความรู ้ที่มีต่อชี วิต การแสวงหาความรู ้ในรู ปแบบต่างๆ
จริ ยธรรมในชี วิตประจําวันที่มีต่อตนเอง ผูอ้ ื่ นและสัง คมโดยส่ วนรวม และการฝึ กใช้เหตุ ผลใน
ชีวติ ประจําวัน
Development of critical consciousness related to value seeking and the
meaning of human life from different perspectives such as scientific, social and religious
dimensions, influences on human potential, the importance of knowledge to life; various forms of
knowledge searching; ethics in daily life for oneself, others and the entire society; and practices of
reasonable thinking in everyday life
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- กลุ่มวิชาสั งคมศาสตร์
3 หน่ วยกิต
671101 สังคมศาสตร์ เชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Social Sciences
การพัฒ นาทัก ษะทางสั ง คม การคิ ด เชิ ง ระบบ การฝึ กคุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมทางสังคม การประสานความรู ้เข้ากับชีวติ จริ งทางสังคมในมิติต่างๆ ได้แก่
การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สังคมวิทยา นโยบายสาธารณะ
ธรรมมาภิ บ าล สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน วัฒ นธรรม ปั ญ หาสั ง คม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุ ร กิ จ
เทคโนโลยี การบริ หารจัดการ ทรัพย์สินทางปั ญญา ตลอดจนถึงเอกลักษณ์ความเป็ นไทยในกระแส
โลกาภิวตั น์
Social skill development; systems thinking; and practices on social
morality and ethics, integration of knowledge with real social life in different dimensions, such as
politics and government, laws, geography, history, social science, public policies, good
governance, human rights, culture, social problems, economics, business operation, technologies,
management, intellectual property, as well as Thai identity in the global society
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
4 หน่ วยกิต
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
2(2-0-4)
Mathematics in Everyday Life
คณิ ตศาสตร์ ก ารเงิ นเบื้ องต้น หลักการแก้ปัญหาและวิธี ก ารใช้เหตุ ผ ล
หลักการนับ โอกาสที่จะเกิ ดเหตุการณ์ เบื้องต้น โดยการจัดโจทย์ปัญหาหรื อสร้ างสถานการณ์ ใน
ชี วิ ต ประจํา วัน ที่ ใ กล้ต ัว ที่ เ น้ น ตัว อย่า งอัน เหมาะสมหรื อ เกี่ ย วข้อ งทางด้า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี
Basic financial mathematics, principles of problem solving, rational
usage, principles of primary counting, probabilities (chances) of initiative starting situations by
setting proposed problems or simulated situations of conditions relating to everyday life
emphasizing suitable examples or circumstances concerning the field of science and technology
309103

วิทยาศาสตร์ ทางทะเล
2(2-0-4)
Marine Science
ลักษณะทัว่ ไปของทะเลและมหาสมุทร คุ ณสมบัติทางกายภาพและเคมี
ของทะเลและมหาสมุทร สิ่ งมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ ในทะเล การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ในทะเล วิทยาศาสตร์ ทางทะเลกับชีวติ ประจําวัน และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์

52
General attributes of seas and oceans, physical and chemical properties,
diversity of marine life and resources, utilization of marine resources, marine science and
everyday life, and impact of human activity on marine ecologies
- วิชาคอมพิวเตอร์
3 หน่ วยกิต
885101 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวติ ประจําวัน
3(2-2-5)
Information Technology in Daily Life
ความหมาย ความสําคัญ องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
สื่ อประสม การสื่ อสารข้อมูล และระบบเครื อข่า ย การบริ การและโปรแกรมประยุก ต์ใ นเครื อข่า ย
อินเทอร์ เน็ต พาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภัยคุกคามและความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์ เน็ต กฎหมายและ
จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
Definition, importance, components of information technology
multimedia, data communication and computer networks, services and application software on the
Internet, e-commerce, Internet threats and safety, computer law and ethics concerning the use of
information and communication technology
- กลุ่มวิชาเลือก
5 หน่ วยกิต
1 หน่ วยกิต
กลุ่มสร้ างเสริ มสุ ขภาพ 1
850101 การฝึ กด้วยเครื่ องนํ้าหนักเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Weight Training for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการฝึ กด้วยเครื่ องนํ้าหนัก
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using weight training
850102

การเดิน- วิง่ เพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Walking and Jogging for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเดิน - วิง่
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Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using walking and jogging activities
850103

ฟุตบอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Football for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using football activities
850104

บาสเกตบอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Basketball for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมบาสเกตบอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using basketball activities
850105

วอลเลย์บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Volleyball for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลย์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using volleyball activities
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850106

ว่ายนํ้าเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Swimming for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมว่ายนํ้า
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using swimming activities
850107

ฟุตซอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Futsal for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมฟุตซอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using futsal activities
850108

แฮนด์บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Handball for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแฮนด์บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using handball activities
850109

แบดมินตันเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Badminton for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตัน
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Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using badminton activities
850110

เทนนิสเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Tennis for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using tennis activities
850111

ซอฟท์เทนนิสเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Soft Tennis for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมซอฟท์เทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using soft tennis activities
850112

เทเบิลเทนนิสเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Table Tennis for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทเบิลเทนนิส
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using table tennis activities
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850113

มวยไทยเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Muay Thai for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมมวยไทย
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using muay thai activities
850114

กระบี่กระบองเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Krabi Krabong for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมกระบี่กระบอง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using krabi krabong activities
850115

ตะกร้อเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Takraw for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมตะกร้อ
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using takraw activities
850116

ศิลปะสู ้ป้องกันตัวเพือ่ สุ ขภาพ
1(0-2-1)
Martial Art for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู ้ป้องกันตัว
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Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using self defense activities
850117

เทควันโดเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Taekwando for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเทควันโด
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using taekwando activities
850118

โบว์ล่ิงเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Bowling for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโบว์ลิ่ง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using bowling activities
850119

เปตองเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Petangue for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเปตอง
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using petangue activities
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850120

ลีลาศเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Social Dance for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมลีลาศ
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using social dance activities
850121

แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Aerobic Dance for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแอโรบิกด๊านซ์
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using aerobic dance activities
850122

กิจกรรมเข้าจังหวะเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Rhythmic Activities for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมเข้าจังหวะ
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using rhythmic activities
850123

โยคะเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Yoga for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมโยคะ
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Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using yoga activities
850124

วูด้ บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Woodball for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ที่ ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมวูด้ บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using woodball activities
850125

แชร์ บอลเพื่อสุ ขภาพ
1(0-2-1)
Chairball for Health
ความสําคัญของสุ ขภาพและสมรรถภาพร่ างกาย ศาสตร์ เบื้องต้นของการ
ออกกํา ลัง กายการควบคุ ม นํ้า หนัก ตัว ทัก ษะและทัศ นคติ ท่ี ดี ใ นการออกกํา ลัง กายเพื่ อสุ ข ภาพ
สมรรถภาพ และนันทนาการ โดยกิจกรรมแชร์ บอล
Significance of health and physical fitness; science of exercise, weight
control, proper skills and good attitude toward exercise for health, physical fitness, recreation
using chairball activities
กลุ่มสร้ างเสริ มสุ ขภาพ 2
ให้เลือกเรี ยนเพิ่มจากกลุ่มสร้างเสริ มสุ ขภาพ 4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
107106 การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้ นคืนชีพเบื้องต้น
2(1-2-3)
First Aid and Basic Life Support
แนวคิ ด หลัก การการปฐมพยาบาล การประเมิ น และสั ง เกตอาการ
ผิดปกติเบื้องต้น การปฐมพยาบาลในภาวะฉุ กเฉิ นในบ้านและชุ มชน การช่ วยฟื้ นคืนชี พเบื้องต้น
ยาสามัญประจํา บ้านและวิธี การใช้ความปลอดภัยและการบรรเทาความทุ กข์ท รมานก่ อนส่ งต่อ
สถานบริ การทางการแพทย์
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Concept, principles of first aid, assessment and observation of initial
signs and symptoms, first aid and attention in an emergency at home and in community, basic life
support, nostrum and its usage, safety and pain relief before transferring to hospital
441110

พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริ มสมรรถภาพ
2(1-2-3)
Physical Education and Recreation for Fitness Promotion
ความหมาย หลักการ และองค์ประกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ที่มี
ความสํา คัญต่ อการเจริ ญเติ บ โต และพัฒนาการทางด้า นร่ า งกายและอารมณ์ ข องมนุ ษ ย์ การใช้
กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้เกิดทักษะและการสร้างเสริ มสมรรถภาพทางกาย
และอารมณ์ที่มีผลต่อการดํารงชีวติ
Definition, principles and components of physical education and
recreation important to human physical and emotional growth and development, application of
physical education and recreation activities in order to develop skills and fitness both physical and
mental affecting life living
ทักษะชีวติ และสุ ขภาพวัยรุ่ น
2(2-0-4)
Life Skills and Adolescent Health
ความหมาย แนวคิด การเจริ ญเติบโตและพัฒนาการ องค์ประกอบทักษะ
ชีวติ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพวัยรุ่ น สุ ขอนามัยการเจริ ญพันธุ์ สุ ขภาพทางเพศ ทักษะ
ชีวติ ที่จาํ เป็ นในการวางแผนชีวติ และการพัฒนาตนเองเพื่อการสร้างเสริ มสุ ขภาพ
Definition, concepts, growth and development, components of life skills
and circumstances related to adolescent health, reproductive hygiene, sexual health, necessary life
skills for life planning, and self development for health promotion
731101

กลุ่มพัฒนาทักษะและคุณภาพชี วิต
107108 ศิลปะการทํางานอย่างเป็ นสุ ข
2 (2-0-4)
Art of Working for Happiness
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ชี วิ ต ที่ เ ป็ นประสบการณ์ ม นุ ษ ย์ วิ ถี แ ห่ ง การเรี ย นรู ้ อ ยู่
ร่ วมกันเพื่อบรรลุ เป้ าหมายแห่ งตนอย่างสมดุ ลและกลมกลื นตามจริ งในการดําเนิ นชี วิตและการ
ทํางาน ด้วยความเข้าใจในความหมายของความสุ ขและความสําเร็ จที่แท้จริ ง โดยใช้กระบวนการ
เรี ยนรู ้แบบก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ ความเจริ ญงอกงาม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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Concepts concerning experienced human life, learning styles of
homogeneous living in order to achieve balanced self-actualization and harmonized reality in
living and working through the understanding of the meaning of true happiness and success using
transforming learning process under sufficiency economy principles
241102

การเสริ มสร้างบุคลิกภาพและพัฒนาตน
2(2-0-4)
Personality and Self Development
แนวคิ ด เกี่ ย วกับ บุ ค ลิ ก ภาพ การเข้า ใจตนเอง การเข้า ใจความแตกต่ า ง
ระหว่างบุคคล การพัฒนาตน การปรับตัวและการพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่างๆให้เหมาะสมเพื่อ
การเสริ มสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวติ ที่ดี
Concepts of personality, self-acknowledgement, understanding
interpersonal differentiation, self-development, self-adaptation, and personality development on
different aspects suitable for establishing and maintaining a good quality of life
311191

รู ้รอบเรื่ องอาหาร
2(2-0-4)
Food Scholar
ความรู ้ เกี่ยวกับผลิ ตภัณฑ์อาหารเพื่อการบริ โภคทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์อาหาร
เพื่อสุ ขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารดัดแปรพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริ โภคอาหาร
ตามวัย และแนวทางการสร้างความปลอดภัยในการบริ โภคอาหาร
Knowledge concerning food products for general consumption; food
products for health, genetically modified organism (GMO) food products, future food products;
guidelines for food consumption according to age and safety consumption
414202

อารมณ์และการจัดการความเครี ยด
2(2-0-4)
Emotion and Stress Management
ความหมาย ความสํา คัญ อิ ท ธิ พลของความเครี ย ดที่ มี ต่อการดํารงชี วิต
หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความเครี ยด การประเมินความเครี ยดด้วยตนเอง ความสําคัญ
ของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุ ขภาพจิต คุณลักษณะตัวตนที่สัมพันธ์กบั ความเครี ยด
การปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด การคิ ดเชิ ง บวก การเผชิ ญปั ญหา การฝึ กประสบการณ์ ก ารผ่อนคลาย
ความเครี ยด การประยุกต์เทคนิคการจัดการความเครี ยดในการทํางานและการดําเนินชีวิตประจําวัน
Definition, significance, influence of stress in daily life, principles,
concepts, theories related to stress, self-assessment of stress, importance of emotion, personality,
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mental health, self-esteem related to stress, change of thinking, positive thinking, problem
confrontation, stress release practice, stress management techniques at work and daily life
กลุ่มปรั ชญา ศาสนา และ หน้ าทีพ่ ลเมือง
ให้เลือกเรี ยนเพิ่มจากกลุ่มสร้างเสริ มสุ ขภาพหน่วยกิตรวม 5 หน่วยกิต
จากรายวิชาต่อไปนี้
257102 เศรษฐศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
2(2-0-4)
Economics of Everyday Life
แนวคิดและหลักการเบื้ องต้นในการดําเนิ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของ
สังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิ ตและต้นทุนการผลิ ต รายได้ประชาชาติ
การเงิ นและการธนาคาร เงิ นเฟ้ อ เงิ นฝื ด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ มาประยุกต์กบั ชีวติ ประจําวันในด้านต่าง 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
402403

หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม
2(2-0-4)
Sufficiency Economy and Social Development
ความหมาย หลั ก การ แนวคิ ด ความสํ า คัญ แนวทางปฏิ บ ัติ และ
ความสั ม พันธ์ ข องหลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งต่อ การพัฒ นาตนเองและสั ง คม โครงการตามแนว
พระราชดําริ เศรษฐกิ จพอเพี ยงกับ การพัฒนาสั งคม และการประยุก ต์ค วามรู ้ ข องหลัก เศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อการพัฒนาสังคม
Definition, principles, concepts, significance, operational guidelines,
and relationship between concept of sufficiency of economy and self and social development,
royal initiative sufficiency economy and social development, and application of knowledge to
improve the quality of life
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กลุ่มตรรก และการพัฒนาความคิด
402405 การคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม
2(2-0-4)
Creative Thinking for Society
หลักการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ ความสําคัญและ
แนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ต่อการพัฒนาสังคม
การศึกษาและวิเคราะห์ สังคมและปั ญหาสังคม การประยุกต์ความรู ้ ทางการศึกษาและการคิดเชิ ง
สร้างสรรค์เพือ่ เสนอแนวทางการพัฒนาสังคม
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
302111

94
27

หน่ วยกิต
หน่ วยกิต
3(3-0-6)

แคลคูลสั 1
Calculus I
ฟั งก์ชนั และกราฟของฟั งก์ชนั ลิมิตและความต่อเนื่ องของฟั งก์ชนั การ
หาอนุ พนั ธ์ ของฟั งก์ชันพีชคณิ ตและฟั งก์ชันอดิ สัย การประยุกต์ของอนุ พนั ธ์ สมการของเส้น
สัมผัสและเส้นตั้งฉาก ดิ ฟเฟอเรนเชี ยลและแบบเชิ งเส้น อัตราสัมพัทธ์ ทฤษฎีของโรลและทฤษฎี
ค่ากลาง การหาค่าสู งสุ ด-ตํ่าสุ ดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุ พนั ธ์ โจทย์
ปั ญหาค่าสู งสุ ด-ตํ่าสุ ด อินทิกรัลไม่จาํ กัดเขต เทคนิ คการอินทิเกรต การอินทิเกรตทีละส่ วน การ
อิ น ทิ เ กรตฟั ง ก์ชัน ตรี โ กณมิ ติ และการอิ น ทิ เ กรตโดยการทํา เป็ นเศษส่ ว นย่อ ย การประยุ ก ต์
อินทิกรัลไม่จาํ กัดเขต
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, differentials and linearizations, related rates, Rolle and Mean Value
Theorems, curve sketching, maximum-minimum and optimization problems, Indefinite integrals,
Techniques of integration including integration by parts, integration of trigonometric functions
and partial fractions, Applications of indefinite integrals
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302112

แคลคูลสั 2
3(3-0-6)
Calculus II
บุรพวิชา: 302111
Prerequisite : 302111
สมการดี ก รี ส อง การย้า ยแกนและหมุนแกนพิ กดั อิ นทิ ก รั ล จํา กัดเขต
และทฤษฎีพ้ืนฐานของแคลคูลสั กาประยุกต์ของอินทิกรัลจํากัดเขต การหาพื้นที่ ปริ มาตร ความ
ยาวของส่ วนโค้ง พื้นที่ผิว ระบบพิกดั เชิ งขั้ว การหาพื้นที่ ความยาวส่ วนโค้งและพื้นที่ผิวเมื่อเส้น
โค้งถูกกําหนดโดยสมการเชิงขั้ว การประมาณค่าอินทิกรัล แบบที่กาํ หนดค่าไม่ได้ และกฎของโล
ปิ ตาล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลําดับและอนุ กรม ฟั งก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่ องของ
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร อนุพนั ธ์ยอ่ ย
Quadric curves; translation and rotation of axes, Definite integrals,
Fundamental Theorem of Calculus, Applications of definite integral in areas, volumes, arc length
of curves and areas of surfaces of revolutions, Polar coordinates, Areas, volumes, arc length and
surfaces of revolutions in polar coordinates, Approximating of definite integrals, Indeterminate
forms and l'Hopital's
rule, Improper integrals. Sequences and series Functions of several
ˆ
variables, Limits and continuities of functions of several variables, Partial derivative
303101 เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry I
ปริ มาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างของอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี แก๊ส
ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ เคมี
Stoichiometry Atomic structure Periodic table of element Gas Liquid
Solid Solution Thermodynamics and Kinetics
303102 เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry II
บุรพวิชา : 303101
Prerequisite(s) : 303101
สมดุลเคมี กรด-เบส สมดุลกรดและเบส สมดุลการละลาย การเกิดสาร
เชิงซ้อน ปฏิกิริยารี ดอกซ์ เคมีไฟฟ้ า ธาตุเรพรี เซนเตตีฟและธาตุทรานซิ ชนั เคมีอินทรี ยเ์ บื้องต้น
สารชีวโมเลกุล
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Chemical Equilibrium Acid-base Equilibrium Solubility Equilibrium
Complex Formation Redox reaction Electrochemistry Representative and Transition Elements
Organic chemistry Biological Material
303103 ปฏิบตั ิการเคมี
1(0-3-1)
Chemistry Laboratory
บุรพวิชา : 303102 หรื อเรี ยนพร้อมกับ 303102 303104 หรื อเรี ยนพร้อมกับ
303104
Prerequisite(s) or co-requisite(s) : 303102 303104
ปฏิบตั ิการเคมีที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 303101 303102 และ 303104
Chemistry experiments related to 303101 303102 and 303104
306100 ชีววิทยาทัว่ ไป 1
3(3-0-6)
General Biology I
หลักชีววิทยาพื้นฐานของสิ่ งมีชีวติ ศึกษาเซลล์ เนื้อเยื่อ การหายใจ
ระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง การทํางานของระบบต่าง ๆ พันธุ กรรม วิวฒั นาการ การจัด
หมวดหมู่ และนิเวศวิทยา
Principles of biology, biology basis, cells, tissues, cellular respiration,
photosynthesis, physiology, genetics, evolution, classification and ecology
306101 ปฏิบตั ิการชีววิทยาทัว่ ไป 1
1(0-3-1)
General Biology Laboratory I
บุรพวิชา: 306100 หรื อเรี ยนพร้อมกับ 306100
Prerequisite: 306100 or co-prerequisite: 306100
ปฏิบตั ิการพื้นฐานทางชี ววิทยาเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์ เซลล์ เนื้อเยือ่
สรี รวิทยา พันธุ กรรม การจัดหมวดหมู่ และนิเวศวิทยา
Basic laboratories on biology, ie, microscopes, cells, tissues,
physiology, genetics, classification and ecology
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308100 ฟิ สิ กส์ 1
3(3-0-6)
Physics I
โครงสร้างและขอบเขตของฟิ สิ กส์ เวคเตอร์ จลนศาสตร์ แรงและการ
เคลื่อนที่ของวัตถุ งานและพลังงาน การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุ ภาค การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ ง
กลศาสตร์ ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร
กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ 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
308101 ฟิ สิ กส์ 2
3(3-0-6)
Physics II
บุรพวิชา: 308100
Prerequisite: 308100
ไฟฟ้ าสถิต วงจรไฟฟ้ ากระแสตรง แม่เหล็กไฟฟ้ า ไฟฟ้ ากระแสสลับ
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ าและแสง แสงเชิงเรขาคณิ ตและเชิงกายภาพ ฟิ สิ กส์ยคุ ใหม่ ฟิ สิ กส์นิวเคลียร์
Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating
current circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern physics,
nuclear physics
308102 ปฏิบตั ิการฟิ สิ กส์เบื้องต้น 1
1(0-3-1)
Introductory Physics Laboratory I
บุรพวิชา : 308100 และ 308101 หรื อเรี ยนพร้อมกับ 308101
Prerequisite(s) : 308100 and 308101 or co-requisite(s) : 308101
ปฏิบตั ิการในเรื่ องเกี่ยวกับเนื้อหาวิชา 308100 และ 308101
Operating related to subject of 308100 and 308101
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312100 สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Elementary Statistics
ข้อมูล การนําเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็ นเบื้ องต้น ตัว
แปรสุ่ มและการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ มการแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ มวิ
ยุตและตัวแปรสุ่ มต่อเนื่ อง การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุ ติฐาน
เกี่ยวกับพารามิเตอร์ ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม
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
- วิชาเฉพาะด้าน
12 หน่ วยกิต
302221 แคลคูลสั 3
3(3-0-6)
Calculus III
บุรพวิชา : 302112
Prerequisite: 302112
เวกเตอร์ และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ในสามมิติ ฟังก์ชนั ค่าจริ งหลายตัวแปร
แคลคูลสั เชิงอนุพนั ธ์และการประยุกต์ของฟังก์ชนั ค่าจริ งหลายตัวแปร แคลคูลสั เชิงปริ พนั ธ์ และ
การประยุกต์ของฟังก์ชนั ค่าจริ งหลายตัวแปร
Vectors and three dimensional analytic geometry, Functions of several
variables, Differential calculus and its applications of functions of several variables, Integral
calculus and its applications of functions of several variables
302232 พีชคณิ ตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
Linear Algebra I
เมทริ ก ซ์ แ ละระบบสมการเชิ ง เส้ น ตัว กํา หนด ปริ ภู มิ เวกเตอร์ และ
สมบัติทว่ั ไปของเวกเตอร์ ใน R n เช่น นอร์ ม ฐาน และผลคูณภายใน การแปลงเชิ งเส้น ค่าเฉพาะ
เวกเตอร์ เฉพาะ และการประยุกต์
Matrices and systems of linear equations, determinants, Vector spaces
and general properties of vectors in R n including norms, bases and inner products, linear
transformations, eigenvalues, eigenvectors and applications
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302241 หลักและวิธีการของคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
ตรรกศาสตร์ และการอ้างเหตุผล วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ หลักการอุปนัย
เชิงคณิ ตศาสตร์ หลักการช่องนกพิราบ ทฤษฎีเชตเบื้องต้น ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั ระบบ
จํานวน
Logics arguments, Method of proofs; mathematical induction, pigeon
hole principle, Elementary set theory, Relations and functions, Number systems
312210 วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การถดถอยเชิ งเดียวและ
พหุ คูณ การวิเคราะห์อ นุ ก รมเวลาแบบฉบับ การทดสอบด้วยไคกํา ลัง สอง การทดสอบไม่ อิ
พารามิ เตอร์ ก ารแปลผลจากโปรแกรมสําเร็ จรู ปเชิงสถิติ
One-way and two-way analysis of variance, simple and multiple
regression, classical time series analysis, chi-square tests, non-parametric tests, interpretation
from statistical packages
- วิชาเอก
55 หน่ วยกิต
วิชาเอกบังคับ
26 หน่ วยกิต
302251 ความน่าจะเป็ นเบื้องต้นและการประยุกต์
3(3-0-6)
Elementary Probability and Applications
หลักการนับพื้นฐาน ความน่าจะเป็ นของปั ญหาต่าง ๆ ตัวแปรสุ่ ม ความ
คาดหมาย การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปั วซง การแจกแจงไฮเพอร์ จีออเมตริ ก การแจกแจง
ทวินามนิ เสธ การแจกแจงปกติ การแจกแจงแบบเลขชี้ กาํ ลัง ลู กโซ่ แบบมาร์ คอฟ ทฤษฎี เกม
พื้นฐาน ระบบแถวคอย
Basic counting principle, probability, random variable, expectation,
binomial distribution, Poisson distribution, hypergeometric distribution, negation binomial
distribution, normal distribution, exponential distribution, Markov chains, Basic game theory,
queuing system
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302281 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
บุรพวิชา : 302111
Prerequisite: 302111
สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญอันดับหนึ่ ง สมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญเชิ งเส้น
อันดับสู ง การหาคําตอบของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิ ทธิ์ เป็ นค่าคงที่
การหาคําตอบของสมการเชิ งอนุ พนั ธ์สามัญเชิ งเส้นไม่เอกพันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิ ทธิ์ และวิธี
แปรตัวพารามิเตอร์ สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิ ทธิ์ เป็ นตัวแปร การหาคําตอบโดย
ใช้อนุกรมและระเบียบวิธีของโฟรเบนิอุส ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ในการหาคําตอบ
ของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้น
First-order ordinary differential equations, Linear higher-order ordinary
differential equations, Solution of second order with constant coefficients, Undetermined
coefficients and variation of parameters, Linear ordinary differential equations with variable
coefficients, Series solutions of differential equations and the Frobenius method Laplace
transformations and applications to ordinary differential equations
302282 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

4(2-4-8)

Numerical Methods
การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากําลังสองน้อยสุ ด การหาอนุพนั ธ์และ
การหาปริ พนั ธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพนั ธ์
Error analysis, solutions of non-linear equations, solution of a system of
linear equations, interpolation, least square approximation, numerical differentiation and
integration, numerical solution of differential equations
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302319 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Complex Variables
บุรพวิชา : 302221
Prerequisite: 302221
จํานวนเชิงซ้อนและฟังก์ชนั เชิงซ้อน การหาอนุพนั ธ์ และการหา
ปริ พนั ธ์ของฟังก์ชนั เชิงซ้อน สู ตรอินทิกรัลของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมของลอเรนต์
ส่ วนตกค้าง การส่ งคงแบบและการประยุกต์
Complex numbers and function, differentiation and integration of
complex function, Cauchy integral formula, Taylor’s series and Laurent’s series, residues,
conformal mapping, and applications
302333 พีชคณิ ตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra I
บุรพวิชา : 302241
Prerequisite: 302241
การดําเนิ นการทวิภาค กรุ ปและกรุ ปย่อย กรุ ปของชั้นสมภาค กรุ ปของ
การเรี ยงสับเปลี่ยน กรุ ปวัฏจักร โคเซต กรุ ปย่อยปรกติ สาทิสสัณฐานและกรุ ปผลหาร ริ งและริ ง
ย่อย ทฤษฎีบทเกี่ยวกับริ งและริ งย่อย สาทิสสันฐานของริ ง ไอดีล ริ งผลหาร ตัวหารของศูนย์
อินทิกรัลโดเมนและริ งการหาร, ฟี ลด์ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับฟี ลด์
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
302342 ทฤษฎีจาํ นวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
บุรพวิชา : 302241
Prerequisite: 302241
สมบัติพ้นื ฐานของจํานวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด
ตัวหารร่ วมมาก ตัวคูณร่ วมน้อย ฟังก์ชนั เลขคณิ ต สมภาค เศษส่ วนต่อเนื่อง จํานวนเต็มเกาส์เซี ยน
สมการไดโอแฟนไทน์
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Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest
common divisor, least common multiple, arithmetic functions, congruences, continued fractions,
Gaussian integer, Diophantine equations
302371 การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
3(3-0-6)
Vector Analysis
บุรพวิชา : 302221
Prerequisite: 302221
ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ อนุพนั ธ์ของฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ เวกเตอร์ สัมผัสและ
เวกเตอร์ ต้ งั แนวฉาก รัศมีความโค้ง ทฤษฎีเกี่ยวกับสนามเวกเตอร์ ปริ พนั ธ์ตามเส้นและปริ พนั ธ์
ตามผิว และการประยุกต์
Vector-value functions, derivatives of vector-value functions, tangent
and normal vectors, radius of curvature theories of vector fields, line and surface integrals and
applications
302372 การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
บุรพวิชา : 302241
Prerequisite: 302241
จํานวนจริ ง สมบัติเกี่ยวกับขอบเขต ความบริ บูรณ์ ลําดับของจํานวนจริ ง
ทอพอโลยีบน Rn ฟังก์ชนั และลิมิต ภาวะต่อเนื่อง อนุพนั ธ์และปริ พนั ธ์แบบรี มนั น์-สตีลต์เชส
Real number, properties of bounded, completeness, sequence of real
n
numbers, topology on R , functions and limits, continuity, derivatives, Riemann integral,
Stieltjes’s integral
302493 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
ศึกษาและอภิปรายงานวิจยั ทางคณิ ตศาสตร์ โดยค้นคว้าจากวารสารและ
เอกสารทางคณิ ตศาสตร์
Study and discussion of mathematics researches
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302494 ปั ญหาพิเศษทางคณิ ตศาสตร์
Special Problems in Mathematics
ศึกษาปั ญหาพิเศษต่างๆทางคณิ ตศาสตร์
Topics in various branches of mathematics
วิชาเอกเลือก
ก. เลือกเรียนไม่ น้อยกว่ า 18 หน่ วยกิต
302203 วิยตุ คณิ ต
Discrete Mathematics

2(0-4-2)

29

หน่ วยกิต
3(3-0-6)

สัมประสิ ทธิ์ ทวินามและเอกลักษณ์การจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิดและ
การนับกราฟและการประยุกต์ ข่ายงาน พีชคณิ ตบูลีนและวงจรเชิงการจัด ออโตมาตา ไวยากรณ์และ
ภาษา ระบบเชิงพีชคณิ ต 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
302324 แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Calculus
บุรพวิชา : 302221 และ 302241
Prerequisites: 302221 and 302241
ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชนั สู ตรเทย์เลอร์ และการประยุกต์ อนุกรมฟู
เรี ยร์ปริ พนั ธ์ไม่ตรงแบบ ฟังก์ชนั แกมมาและฟังก์ชนั บีตา การแปลงฟูเรี ยร์ ปริ พนั ธ์เชิงวงรี
Sequences and series of functions, Taylor’s formula and applications,
Fourier series, improper integral, gamma and beta functions, Fourier transformation, elliptic
integrals
302336 สํารวจเรขาคณิ ต
3(3-0-6)
Survey of Geometry
สัจพจน์ของเรขาคณิ ตแบบยูคลิด และการค้นพบเรขาคณิ ตแบบไม่ยคู ลิด
เนื้อหาของเรขาคณิ ตแบบยูคลิต ทฤษฏีบทเบื้องต้น ทฤษฏีบทเมเนเลอัส ทฤษฏีบทเชวา การผกผัน
เนื้อหาเบื้องต้นของเรขาคณิ ตแบบไม่ยคู ลิด เรขาคณิ ตเชิงไฮเพอร์ โบลา และเรขาคณิ ตอิลลิปติก
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Axioms of Euclidean geometry and discovery of non-Euclidean geometry,
some topics in Euclidean geometry; basic theorems, Menelaus’s theorem, Ceva’s theorem,
inversion, some topics in non-Euclidean geometry; hyperbolic and elliptic geometry
302343 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
Set Theory
ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ สัจพจน์การเลือก หลักการจัดอันดับดี จํานวนเชิงการนับและ
จํานวนเชิงอันดับที่
Axiomatic theory, axiom of choice, well-ordering principle, cardinal and ordinal
number
302446 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Topology
บุรพวิชา : 302241
Prerequisite: 302241
ปริ ภูมิเมทริ กซ์ ปริ ภูมิเชิงทอพอโลยี ความบริ บูรณ์ ภาวะต่อเนื่องของฟังก์ชนั
ปริ ภูมิกระชับ ปริ ภูมิเชื่ อมโยง
Metric and topological spaces, completeness, continuity, compact space,
connected space
302452 ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
3(3-0-6)
Probability Theory
บุรพวิชา : 302251
Prerequisite: 302251
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปั วซง การแจกแจง
ทวินามนิเสธ การแจกแจงไฮเพอร์ จีออเมตริ ก การแจกแจงเอกรู ป การแจกแจงปกติ การแจกแจง
บีตา การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกําลังสอง การลู่เข้าสโทแคสติก กฎของจํานวนมาก
และฟังก์ชนั ก่อกําเนิดโมเมนต์
Probability, random variables, binomial distribution, Poisson distribution,
negative binomial distribution, hypergeometric distribution, uniform distribution, normal
distribution, beta distribution, gamma distribution, chi-square distribution, stochastic
convergence, law of large number and moment generating function
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302473 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
3(3-0-6)
Numerical Analysis I
บุรพวิชา : ผ่านการเรี ยนวิชาการเขียนโปรแกรม 1 รายวิชา
ค่าคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสําคัญ การประมาณค่าในช่วง ผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงเส้น และระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น การประมาณค่า
แบบสไปลน์ สมการถดถอย การหาอนุพนั ธ์และการหาปริ พนั ธ์
Error and significant digit, interpolation, numerical solution of linear equations
and system of linear and non-linear equations, splines approximation, differentiation and
integration
302474 การวิเคราะห์เชิงจริ ง
3(3-0-6)
Real Analysis
บุรพวิชา : 302372
Prerequisite: 302372
รากฐานเบื้องต้นของการวิเคราะห์เชิงจริ ง สัจพจน์ของจํานวนจริ ง ลําดับของ
จํานวนจริ ง เซตเปิ ดและเซตปิ ดของจํานวนจริ ง เซตมีขอบเขต เมเชอร์ แบบเลอเบก ปริ พนั ธ์เลอเบก
ปริ ภูมิบานาคแบบฉบับปริ ภูมิ LP
Rigorous introduction to foundations of real analysis, sequence of real number,
open andclosed set, bounded set, Lebesgue measure and Lebesgues integral, classical Banach
space; LP space
302481 แบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์ เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Mathematical Modelling
การสร้างและวิเคราะห์แบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์ ผลเฉลยของปั ญหาที่ได้จาก
แบบจําลองเชิงคณิ ตศาสตร์ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์
Construct and analyze mathematical models. Evaluate solution of the problems
and analyze the results

75
302484 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ย

3(3-0-6)

Partial Differential Equations
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยเชิงเส้นอันดับสอง
สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ ข้อปั ญหาค่าขอบ และปั ญหาค่าเฉพาะ
First order partial differential equations, Linear second order partial differential
Equations, Wave equations, Heat Equation, Laplace Equation, Boundary value problems
302491 หัวข้อเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Special Topics in Mathematics
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ ซึ่งไม่มีเนื้ อหาเดียวกับรายวิชาอื่นๆใน
หลักสู ตรนี้
Special topics in areas of mathematics not included in regular courses
ข.เลือกเรียนเพิม่ จากข้ อ ก. เพือ่ ให้ ได้ หน่ วยกิตรวมไม่ น้อยกว่า 29 หน่ วยกิต
302382 คณิ ตศาสตร์ การเงิน
3(3-0-6)
Mathematics of Finance
ดอกเบี้ยและส่ วนลด ค่ารายปี และ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ น้
และพันธบัตร การชําระหนี้ในแบบต่างๆ
Interest and discount, annuities and detail analysis, stocks and bonds,
amortization and sinking funds
302383 คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
3(3-0-6)
Mathematics of Insurance
แนวคิดของการประกันภัยและความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย การประกัน
ชีวติ การคํานวณพรี เมียมของการประกันชีวิต ทุนสํารอง
Concept of insurance, introduction to insurance, life insurance, determining the
premium, insurance reserve
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302475 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 2
3(3-0-6)
Numerical Analysis II
บุรพวิชา : 302473
การแก้สมการเชิงอนุพนั ธ์ และระบบสมการเชิงอนุพนั ธ์ ปั ญหาค่าเริ่ มต้นและ
ปั ญหาค่าขอบ โดยศึกษาถึงเทคนิคการคํานวณตามสู ตรต่าง ๆ เช่น สู ตรของรุ งเง-คุตตา สู ตรของ
เทย์เลอร์ สู ตรแบบตัวท้าย-ตัวแก้ ฯลฯ วิธีเบื้องต้นในการหาผลเฉลยของสมการเชิ งอนุพนั ธ์ยอ่ ย
วิธีผลต่างจํากัด และวิธีสมาชิกจํากัด
Numerical solution of ordinary differential equations, system of differential
equations, initial and boundary value problem, numerical solution of partial differential equation,
finite difference method and finite element method
302485 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
Graph Theory and Applications
กราฟ วิถี ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยง เซตอิสระ เซตปกคลุม การให้สีกราฟ และ
การไหลในข่ายงาน
Graph, path, tree, connectivity, independent set, covering set, colouring of a
graph and network flow
302486 คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัดเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Combinatorics
การเรี ยงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการนับ ปั ญหาการแจกจ่าย ฟังก์ชนั
ความสัมพันธ์เวียนเกิด และ ฟังก์ชนั ก่อกําเนิด การออกแบบเชิงการจัด กราฟและต้นไม้ และการ
ประยุกต์
Permutations and combinations, counting principles, recurrence relation and
generating functions, combinatorial designs, graph and trees with applications
302492 หัวข้อเฉพาะทางคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์
3(3-0-6)
Special Topics in Applied Mathematics
หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ ซึ่งไม่มีเนื้อหาเดียวกับรายวิชา
อื่นๆในหลักสู ตรนี้
Special topics in areas of applied mathematics not included in regular courses
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312320 การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิ งเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ ตัวแบบการถดถอย
พหุ คูณ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน และการตรวจสอบข้อสมมุติของตัว
แบบ การตรวจสอบข้อมูลที่มีค่าผิดปกติ การตรวจสอบเศษเหลือ การวิเคราะห์ปัญหาอัตต
สหสัมพันธ์และการมีพหุ สัมพันธ์ การเลือกตัวแบบ การประยุกต์โปรแกรมสําเร็ จรู ปเชิ งสถิติ
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
312321 แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
Experimental Designs I
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
หลักการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่ มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่ มสมบูรณ์
แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรี ยล การเปรี ยบเทียบพหุ คูณ การตรวจสอบข้อสมมุติ การ
หาขนาดตัวอย่างสําหรับแต่ละแผนแบบ แผนแบบสปลิทพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม
เกี่ยว การประยุกต์โปรแกรมสําเร็ จรู ปเชิงสถิติ
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
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312323 สถิติศาสตร์ ไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
Non-Parametric Statistics
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
ความหมายและประโยชน์ข องสถิ ติศ าสตร์ ไม่อิงพารามิ เตอร์
การทดสอบภาวะสารู ปดี การทดสอบสําหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่มขึ้นไป
Meaning and advantage of non-parametric statistics, goodness of fit test, test for
one population and two or more populations
312325 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3(3-0-6)
Time Series and Index Number
บุรพวิชา: 312210
Prerequisite: 312210
ข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แนวโน้ม แนวโน้มเชิงคณิ ตศาสตร์ เส้นโค้งและ
การปรับเรี ยบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาํ ลัง การแปรผันตามฤดูกาล การแปรผันตามวัฏจักร และการแปร
ผันเนื่ องจากเหตุการณ์ไม่สมํ่าเสมอ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสําหรับการทํานาย การใช้เลขดัชนี
ชนิดของดัชนี ราคา การเปลี่ยนฐาน เลขดัชนีเชิงปริ มาณ มโนคติของเลขดัชนี เลขดัชนีแบบลูกโซ่
Time series data, analysis of trend, mathematical trend, curve and exponential
smoothing, seasonal variation, cyclical variation and irregular variation, analysis of time series for
prediction, use of index number, type of price index, conversion, quantity index number, ideal of
index number, index number chain
312331 สถิติคณิ ตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics I
บุรพวิชา: 302221 และ 312100
Prerequisite: 312221 and 312100
ความน่าจะเป็ น ตัวแปรสุ่ ม ฟังก์ชนั การแจกแจงความน่าจะเป็ นของตัวแปรสุ่ ม การ
แจกแจงตามขอบ การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่ ม การแจก
แจงรู ปแบบพิเศษอื่นๆ การแปลงของตัวแปรสุ่ ม ฟังก์ชนั ก่อกําเนิ ดโมเมนต์ การแจกแจงของสถิติ
อันดับ ทฤษฎีลิมิต อสมการเชบีเชฟ
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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
312332 สถิติคณิ ตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics II
บุรพวิชา: 312331
Prerequisite: 312331
การประมาณค่าแบบจุด วิธีหาตัวประมาณค่าแบบจุด ได้แก่ วิธีโมเมนต์ วิธีความ
ควรจะเป็ นสู งสุ ด วิธีไคกําลังสองตํ่าสุ ด วิธีกาํ ลังสองน้อยสุ ด และวิธีของเบส์ คุณสมบัติของตัว
ประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนตํ่าสุ ด ทฤษฎีบทราว-แบล็คเวลล์
อสมการคราแมร์ -ราว การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ การทดสอบที่มี
กําลังสู งสุ ดเสมอ การทดสอบอัตราส่ วนควรจะเป็ น การทดสอบอัตราส่ วนความน่าจะเป็ นโดยลําดับ
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
312340 การวิจยั ดําเนินงาน 1
3(3-0-6)
Operations Research I
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
ประวัติและความหมายของการวิจยั ดําเนินการ กําหนดการเชิงเส้น ปั ญหาการ
ขนส่ ง ปั ญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม ข่ายงานเพิร์ตและซี พเี อ็ม
History and meaning of operations research, linear programming, transportation
problem, assignment problem, game theory, Pert network and CPM
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312341 การวิจยั ดําเนินงาน 2
3(3-0-6)
Operations Research II
บุรพวิชา: 312340
Prerequisite: 312340
กําหนดการพลวัต ทฤษฎีพสั ดุคงคลัง ลูกโซ่แบบมาร์ คอฟ ทฤษฎีแถวคอย
การจําลองเบื้องต้น
Dynamic programming, inventory theory, Markov chain, queueing theory,
introduction to simulation
312350 เทคนิคการชักตัวอย่าง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
ประโยชน์ของการสํารวจตัวอย่าง ขั้นตอนในการสํารวจตัวอย่าง ค่าคลาดเคลื่อน
ในการสํารวจตัวอย่าง ทฤษฎีและเทคนิคของการชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็ น การชักตัวอย่าง
แบบสุ่ มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็ นชั้น การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบเกาะ
กลุ่มชั้นเดียวและสองชั้น การประมาณค่ายอดรวมของประชากรและค่าเฉลี่ยของประชากรด้วยตัว
ประมาณค่าอัตราส่ วนและตัวประมาณค่าการถดถอย 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
312380 การควบคุมคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Control
บุรพวิชา: 312100
Prerequisite: 312100
ความรู ้เบื้องต้นและสถิติพ้นื ฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็ นในการควบคุมคุณภาพ
แผนภูมิควบคุมสําหรับข้อมูลเชิงปริ มาณ ได้แก่ แผนภูมิชิวฮาร์ ท แผนภูมิ CUSUM และแผนภูมิ
EWMA แผนภูมิควบคุมสําหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ ได้แก่ แผนภูมิควบคุมสําหรับเศษส่ วน
ผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ อง แผนภูมิควบคุมสําหรับจํานวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่ อง แผนแบบการชักตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ
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Basic statistics and introduction to probability theory in quality control, control
charts for variables such as Shewhart chart, CUSUM chart and EWMA chart, control charts for
attributes such as control chart for fraction nonconforming, control chart for defects, acceptance
sampling designs, process capability
886201 หลักการโปรแกรม 1

3(2-2-5)

Programming Fundamental I
หลักการแก้ปัญหา แนวคิด บทบาทและหน้าที่ของขั้นตอนวิธี การประยุกต์
ขั้นตอนวิธี; การพัฒนา การทดสอบ การหาที่ผิด และการแก้ไขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมาย
ของภาษาระดับสู ง, การแทนจํานวน พิสัย ความแม่นยํา และความผิดพลาดจากการประมาณค่า,
ค่าคงที่ ตัวแปร นิ พจน์ และการกําหนดค่า, การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย, โครงสร้าง
ควบคุ มการทํางานของโปรแกรมแบบมีการเลื อกและแบบทําซํ้า, โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า,
แนวคิดของการเรี ยกซํ้าและฟั งก์ชนั เวียนเกิดอย่างง่าย, การแทนข้อมูลตัวอักขระ, ข้อมูลชนิ ดแถว
ลําดับและการประมวลผล, สายอักขระและวิธีการประมวลผล
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
886202 หลักการโปรแกรม 2

3(2-2-5)

Programming Fundamental II
บุรพวิชา : 886201
Prerequisite : 886201
การใช้งานตัวชี้และตัวอ้างอิง การจัดสรรหน่วยความจําแบบพลวัตร ระเบียนและ
การประมวลผล การนําระเบียนและฟังก์ชนั สร้างเป็ นคลาส แนวคิดและการออกแบบเชิงวัตถุ การ
ห่อหุ ม้ และการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมและการประยุกต์ คลาส และ
คลาสย่อย การรับทอด การกําหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน และภาวะพหุสัณฐาน การ
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ประยุกต์โปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อสร้างและจัดการโครงสร้างข้อมูลอย่างง่ายได้แก่ รายการ รายการโยง
กองซ้อน และแถวคอย, การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์เบื้องต้น
Pointers and references, runtime storage management, records and
record processing. Classes as a combination of record and functions. Object-oriented design.
Encapsulation and information hiding. Separation of behavior and implementation. Classes and
subclasses. Inheritance; overloading and overriding, and polymorphism. Implementation of
object-oriented for simple data structures; list, linked-list, stacks, and queues. Simple event-driven
programming
886210 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม
3(3-0-6)
Data Structures and Algorithms
หลักการในการวิเคราะห์ข้ นั ตอนวิธีเบื้องต้น ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีแบบ
ต่ า งๆ การประยุ ก ต์ข้ ัน ตอนวิ ธี สํ า หรั บ การคํา นวณ ขั้น ตอนวิ ธี ก ารในการค้น ข้อ มู ล และความ
ซับซ้อน; เรี ยงลําดับ และทวิภาค, ขั้นตอนวิธีในการเรี ยงข้อมูลอย่างง่าย (ความซับซ้อนในระดับ
กําลังสองของข้อมูล) และขั้นตอนที่มีประสิ ทธิ ภาพ (ความซับซ้อนในระดับลอการิ ทึมของจํานวน
ข้อมูล), ตารางแฮชและวิธีการป้ องกันการชนกันของข้อมูล ต้นไม้คน้ หาแบบทวิภาค การประยุกต์
โครงสร้างข้อมูลแบบกราฟ; การแทนข้อมูล การแวะผ่าน การหาระยะทางที่ส้ ันที่สุด การหาต้นไม้
ทอดข้าม และการเรี ยงตําแหน่งข้อมูลในกราฟ
Basic algorithm analysis and standard complexity classes. Implementation of
simple numerical algorithms, sequential and binary search algorithm. Quadratic and O(N log N)
sorting algorithms. Hash tables and collision-avoidance strategies. Binary search tree. Graphs:
data representation, traversals, shortest-path algorithms and transitive closure, minimal spanning
tree and topological sort
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