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หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 

คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

ภาษาองักฤษ: Bachelor of Science Program in Mathematics 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

ช่ือปริญญาภาษาไทย: วทิยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 

ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ: Bachelor of Science (Mathematics) 

อกัษรยอ่ภาษาไทย:  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ: B.Sc. (Mathematics) 

3.  วชิาเอก 

ไม่มี 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 130 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ     

        เป็นหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี หลกัสูตร 4 ปี 

5.2  ภาษาทีใ่ช้     

 ภาษาไทย 

5.3  การรับเข้าศึกษา  

 รับนิสิตไทย  หรือนิสิตต่างชาติท่ีสามารถใชภ้าษาไทยในระดบัท่ีเพียงพอสาํหรับ 

การศึกษา 
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5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่   

 เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา  

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูส้ําเร็จปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขา

ใกลเ้คียงกบัสาขาวิชาน้ี สามารถมาเรียนเป็นปริญญาท่ี 2 ได ้โดยสามารถเทียบโอนรายวิชาไดม้าก

นอ้ยต่างกนัตามสาขาวชิาท่ีสาํเร็จมา 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคการศึกษาตน้  พ.ศ.  2554 

  สภาวชิาการ เห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี  6/2553   

เม่ือวนัท่ี  24  ธนัวาคม  พ.ศ.  2553 

  สภามหาวทิยาลยั ใหค้วามเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี  1/2554                       

เม่ือวนัท่ี  19  มกราคม  พ.ศ.  2554 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2556 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา     

 8.1 นกัวจิยั นกัวชิาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 8.2 ครู อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน 

 8.3 ศึกษาต่อในระดบัปริญญาโท และ ปริญญาเอก 

 8.4   นกัคณิตศาสตร์  

 8.5   นกัวเิคราะห์การเงินในบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ และ ธนาคาร  

 8.6   นกัวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ  

 8.7   ประกอบอาชีพอิสระ 

9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร  

 1.  นางพรทิพย ์ สินุธก    เลขประจาํตวัประชาชน    3-4099-0115 X-XX-X 

        คุณวุฒิ   วท.ม. (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2523 

                     กศ.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  พ.ศ. 2520 

      ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
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 2.  นายวาทิตย ์  ชูมณีโชติ       เลขประจาํตวัประชาชน    5-9599-0000 X-XX-X 

          คุณวุฒิ   วท.ม. (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  พ.ศ. 2524  

    กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒสงขลา พ.ศ.2522 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 3. นายอภิชาติ  เนียมวงษ ์                       เลขประจาํตวัประชาชน   3-2004-0007 X-XX-X 

    คุณวุฒิ   Ph.D. (Applied Mathematics), Newcastle University, UK  พ.ศ. 2552 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  2539  

    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  พ.ศ. 2536    

             ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 4. นางสาวสินีนาฏ   ศรีมงคล         เลขประจาํตวัประชาชน       3-7704-0055 X-XX-X 

  คุณวุฒิ  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล  พ.ศ. 2551 

               วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ. 2547 

               วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศิลปากร   พ.ศ. 2545 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 5. นางสาวจุฑารัตน์   คงสอน    เลขประจาํตวัประชาชน    3-6799-0007 X-XX-X   

 คุณวุฒิ    ปร.ด. (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัมหิดล    พ.ศ.2552 

    วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่   พ.ศ.2547 

    วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่    พ.ศ. 2544 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

  ในสถานท่ีตั้ง 

  นอกสถานท่ีตั้ง 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  เน่ืองจากคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์อนัจะ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในศาสตร์ต่างๆ จาํนวนมาก  การจดัการเรียนการสอนใน
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หลกัสูตรคณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในวิชาแกนทางคณิตศาสตร์

อยา่งลึกซ้ึงระดบัหน่ึง 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

       รัฐบาลไดมี้นโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ท่ีทาํการเรียนการสอน  ซ่ึงเน่ืองจากเดิมนั้น

ส่วนใหญ่แลว้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพิสูจน์  เก่ียวกบัการคาํนวณ เป็นตน้  

การเรียนการสอนจึงยงัไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลกัดนัให้สังคมดีข้ึน ดงันั้น เพื่อให้เป็นไป

ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตรให้

สามารถประยุกตก์ารเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมให้มาก

ข้ึนกวา่เดิม 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ

สถาบัน 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

  มีความจําเป็นต้องพฒันาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้าน

คณิตศาสตร์   เพื่อสนองความตอ้งการกาํลงัคนท่ียงัมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคการผลิต

กาํลงัคนท่ีผลิตนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานได้ทนัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันา

ตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานท่ีจะไปปฏิบติั 

12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

          ดว้ยมหาวทิยาลยับูรพาตั้งอยูใ่นเขตพื้นท่ีพฒันาชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออกท่ีมีแหล่ง

อุตสาหกรรมต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้มูลในการพฒันาเศรษฐกิจ สังคมและวฒันธรรม 

โดยท่ีคณิตศาสตร์เป็นความรู้หลกัของการนาํไปสู่การวิเคราะห์ขอ้มูล  เม่ือขอ้มูลมีความสาํคญัมาก

ข้ึน  คณิตศาสตร์ก็ยอ่มมีความสาํคญัมากข้ึนเช่นกนั  ดงันั้น จึงมีความเหมาะสมท่ีมหาวทิยาลยับูรพา

เปิดสอนสาขาวชิาคณิตศาสตร์ในระดบัสูงเพื่อตอบสนองความตอ้งการกาํลงัคนทางดา้น

คณิตศาสตร์ทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคท่ีมหาวทิยาลยัตั้งอยู ่

13.   ความสัมพนัธ์ กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

 13.1  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

 -  วชิาศึกษาทัว่ไป  ไดแ้ก่  กลุ่มวชิาภาษา  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  กลุ่มวชิา

สังคมศาสตร์  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  กลุ่มวชิาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ  

กลุ่มการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวติ   กลุ่มปรัชญา  ศาสนา  และหนา้ท่ีพลเมือง  กลุ่มตรรกะและ

การพฒันาความคิด  ซ่ึงเปิดสอนโดยคณะวชิาต่าง ๆ 

 -  วชิาพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์  ไดแ้ก่  เคมี  ชีววทิยา  ฟิสิกส์  ชีวเคมี  จุลชีววทิยา  

ซ่ึงเปิดสอนโดยภาควชิาอ่ืนในคณะวทิยาศาสตร์ 
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 13.2  รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

 กลุ่มรายวิชาท่ีเป็นพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  เช่น  แคลคูลัส 1  

แคลคูลสั 2   แคลคูลสั 3  เป็นตน้  อีกทั้งยงัมีรายวิชาท่ีเป็นวิชาเลือกท่ีนิสิตต่างสาขาวิชา ต่างคณะ 

สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ซ่ึงมีลักษณะวิชาท่ีไม่ยากจนเกินไป และสามารถนําไป

ประยกุตใ์ชไ้ด ้เช่น คณิตศาสตร์การเงิน   คณิตศาสตร์ประกนัภยั เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัมีรายวิชาใน

หลกัสูตรท่ีเป็นรายวชิาในหลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต สาขาการสอนคณิตศาสตร์  

 13.3  การบริหารจัดการ 

         ในการจดัการเรียนการสอนนั้น จะมีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัสาขาวิชาเป็นผู ้

กาํกบัดูแล ประสานงานกบัคณะต่างๆ ท่ีจดัรายวชิาซ่ึงนิสิตในหลกัสูตรน้ีตอ้งไปเรียน โดยตอ้งมีการ

วางแผนร่วมกนัระหว่าง ผูเ้ก่ียวขอ้งตั้งแต่ผูบ้ริหารและอาจารยผ์ูส้อน ซ่ึงอยู่ต่างคณะ เพื่อกาํหนด

เน้ือหาและกลยทุธ์การสอนตลอดจนการวดัและประเมินผล ทั้งน้ีเพื่อให้นิสิตไดบ้รรลุผลการเรียนรู้

ตามหลกัสูตรน้ี มีคณะกรรมการระดบัคณะ ทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของสาขาวิชา  ส่วน

นิสิตท่ีมาเลือกเรียน เป็นวิชาเลือกเสรีนั้น ก็ตอ้งมีการประสานกบัคณะตน้สังกดัเพื่อให้ทราบถึงผล

การเรียนรู้ของนิสิตวา่สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรท่ีนิสิตเหล่านั้นเรียนหรือไม่    

 

หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- ปรัชญา - 

สร้างนักคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถ  เพื่อสนองต่อแนวนโยบายการพฒันา   

ประเทศ  และให้สามารถนําความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมในการ 

ประกอบอาชีพอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรม 

- ความสําคัญ - 

 ยุคเทคโนโลยีในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีทาํให้ทุกคนตอ้งใช้การคิดคาํนวณและเก่ียวขอ้งกบั

ตวัเลขอยู่ตลอดเวลา  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลข  จาํนวน  การคิดคาํนวณต่าง ๆ 

ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบัน  นอกจากจะเก่ียวข้องกับการคิดคาํนวณแล้ว  

คณิตศาสตร์ยงัเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง  ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์  วิศวกรรม  และ 

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ดงันั้นการมีนกัคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถยอ่มส่งผลเป็นอยา่ง

มากต่อการพฒันาเทคโนโลย ี   

 นอกจากนั้ น  คณิตศาสตร์ย ัง เป็นวิชาท่ี เ ก่ียวกับการให้เหตุผล กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ จะช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งรอบคอบ และรู้จกัการ

สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยูท่าํให้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลกัสูตรคณิตศาสตร์
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จะทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ   

- เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร - 

  หลกัสูตรน้ีเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 ซ่ึงใชม้าเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อปรับรายวชิา

ในหมวดวิชาเฉพาะด้านและวิชาเอกให้มีความทนัสมยั และมีคุณภาพทดัเทียมมาตรฐานสากล

รวมทั้งตรงความตอ้งการของสังคม  ประกอบกบัสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมี้การ

จดัทาํมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา จึงตอ้งมีการปรับปรุงหลกัสูตรเพื่อสอดคล้องกับความ

เปล่ียนแปลงดงักล่าว ทั้งยงัจดัทาํข้ึนเพื่อให้การจดัการเรียนการสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ตามท่ีมาตรฐานคุณวฒิุสาขาคณิตศาสตร์กาํหนด 

- วตัถุประสงค์ - 

1.  เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้ความสามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีคุณธรรมและศึกษาต่อระดบั 

     สูงในสาขาคณิตศาสตร์ได ้

2.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถใชค้วามรู้ทางคณิตศาสตร์กบัวทิยาการเทคโนโลยสีาขาอ่ืน ๆ ได ้                        

3.  เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีสามารถศึกษาสาขาวชิาชีพอ่ืนท่ีตอ้งใชค้ณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานได ้

2.  แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ ตัวบ่งช้ี 

พฒันาบุคลากรสายผูส้อนให้มี

ศกัยภาพสูงข้ึนเพื่อใหส้ามารถ

จดัการเรียนการสอนไดดี้ข้ึน 

-อาจารยใ์หม่ตอ้งผา่นการอบรม

หลกัสูตรเบ้ืองตน้เก่ียวกบัเทคนิค

การสอนการวดัและประเมินผล 

-  อาจารยทุ์กคนตอ้งเขา้อบรม

เก่ียวกบัหลกัสูตรการสอนรูแบบ

ต่าง ๆ การผลิตส่ือการสอน และ

การวดัผลประเมินผล  ทั้งน้ี

เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถใน

การประเมินผลตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีผูส้อนจะตอ้ง

สามารถวดัและประเมินผลได้

เป็นอยา่งดี 

-หลกัฐานหรือเอกสารแสดงผล

การดาํเนินการ 

เพิ่มประสบการณ์ทางดา้น

วชิาชีพใหแ้ก่นิสิต  

-เชิญวทิยากรจากภาคเอกชนท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญทางดา้น

คณิตศาสตร์มาบรรยายใหก้บั

นิสิต 

-หลกัฐานหรือเอกสารแสดงผล

การดาํเนินการ 
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หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

               หลกัสูตรน้ีจดัการศึกษาระบบทวภิาค  

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

     นิสิตภาคพิเศษตอ้งลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ส่วนนิสิตภาคปกติจะลงทะเบียนเรียน

ภาคฤดูร้อนดว้ยก็ได ้ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา 

 1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

        ไม่มี 

 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

 2.1  วนั – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

                     สาํหรับนิสิตภาคปกติ จดัการเรียนการสอนในวนัและเวลาราชการ แต่อาจจดัให้มีการ

สอนเสริม หรือการคน้ควา้เพิ่มเติมท่ีตอ้งทาํนอกเวลาเรียนปกติ หรือในวนัเสาร์-อาทิตย ์ ในกรณีท่ี

ใชว้ทิยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจดัใหเ้รียนนอกเวลาราชการ 

             สาํหรับนิสิตภาคพิเศษ จดัการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

                      สาํเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  สายการเรียนท่ีเนน้วทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

 หลกัสูตรคณิตศาสตร์เป็นสาขาท่ีเน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ และ เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ในเบ้ืองต้นผู ้ท่ีเป็นนิสิตแรกเข้าควรมีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับ

มธัยมศึกษาตอนปลายเป็นอยา่งดี แต่ก็ยงัมีนิสิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ดงันั้น

นิสิตแรกเขา้จึงตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งมากในการปรับตวั   

 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจํากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

                 สําหรับนิสิตท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณะจะจดัให้มีการสอน

เสริม หรืออาจจดัใหนิ้สิตรุ่นพี่ใหค้าํแนะนาํและสอนเสริมใหรุ่้นนอ้ง  

                 ทางคณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการประจาํตวันิสิต ดงันั้น 

เม่ือเกิดปัญหา นิสิตก็สามารถปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้
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 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จาํนวนนิสิตท่ีรับเขา้ศึกษา  และจาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษามีดงัน้ี 

 

จํานวนนิสิต 
จํานวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

จาํนวนรับเขา้ (ปี 1) 40 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 2 – 40 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 3 – – 40 40 40 

ชั้นปีท่ี 4 – – – 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา - - - 40 40 

 

 2.6  งบประมาณตามแผน 

   ความตอ้งการงบประมาณสาํหรับหลกัสูตรน้ีมีดงัน้ี 

                                     หน่วย  :  บาท 

หมวดรายจ่าย 
                         ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 2557 2558 

งบบุคลากร 1,438,500 1,510,425 1,585,946 1,665,244 1,748,506 

งบดาํเนินการ 1,437,085 1,916,113 2,874,170 5,748,340 5,748,340 

งบลงทุน 200,000 200,000 300,000 300,000 350,000 

งบเงินอุดหนุน 850,000 850,000 900,000 900,000 950,000 

รวม 3,925,585 4,476,538 5,660,116 8,613,584 8,796,846 

  

2.7  ระบบการศึกษา 

        แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพ และเสียงเป็นส่ือหลกั 

        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

        อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 



 9 

 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลัย 

                2.8.1  นิสิตท่ีเคยศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนในสาขาทางวิทยาศาสตร์มาก่อน เม่ือเขา้

ศึกษาในหลกัสูตรน้ีสามารถเทียบโอนหน่วยกิตไดท้ั้งน้ีเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา 

 2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาท่ีมหาวิทยาลยัอ่ืนแลว้โอนหน่วยกิตได ้

ทั้งน้ีเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยับูรพา 

3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

 3.1.1  จํานวนหน่วยกติ  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 130 หน่วยกิต 

               3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่   30 หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิาภาษา  12  หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์    3   หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์      3   หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        4 หน่วยกิต 

       -  วชิาคอมพิวเตอร์    3 หน่วยกิต 

       -  กลุ่มวชิาเลือก    5 หน่วยกิต 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                       ไม่นอ้ยกวา่ 94 หน่วยกิต 

       -  วชิาแกน  27 หน่วยกิต 

       -  วชิาเฉพาะดา้น  12 หน่วยกิต 

       -  วชิาเอก                                                             ไม่นอ้ยกวา่ 55 หน่วยกิต 

       -  เอกบงัคบั ไม่นอ้ยกวา่ 26 หน่วยกิต 

       -  เอกเลือก ไม่นอ้ยกวา่ 29 หน่วยกิต 

(3)  หมวดวชิาเลือกเสรี                                            ไม่นอ้ยกวา่   6 หน่วยกิต 

           3.1.3  รายวชิา 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่ 30   หน่วยกิต 

        -  กลุ่มวชิาภาษา จาํนวน 12   หน่วยกิต 

           1.  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ                                    จาํนวน   9       หน่วยกิต 

                1.1  ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน                         จาํนวน   6           หน่วยกิต 

                                                 ใหเ้รียน 2 รายวชิา  ตามความรู้ความสามารถทางภาษาองักฤษ  

จากรายวชิาต่อไปน้ี 
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 จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบติั – ศึกษาดว้ยตนเอง) 

 222101  ภาษาองักฤษ 1 3(3-0-6) 

  English I 

 222102  ภาษาองักฤษ 2 3(3-0-6) 

  English II 

 222103 ภาษาองักฤษ 3 3(3-0-6) 

  English III 

 1.2  ภาษาองักฤษวชิาชีพ    จาํนวน  3  หน่วยกิต 

            300201 ภาษาองักฤษทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

  English for Sciences and Technologies 

2.  กลุ่มวชิาภาษาอ่ืนๆ จาํนวน  3  หน่วยกิต  

 เลือกเรียน 1 รายวชิา  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

 222207 การฟัง – พดูภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) 

  English Listening and Speaking for Careers 

 222208   การอ่านเภาษาองักฤษพือ่งานอาชีพ  3(3-0-6)      

  English Reading for Careers 

 222209   การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ  3(3-0-6)      

  English Writing for Careers 

 222271 ภาษาองักฤษสาํหรับการสมคัรงาน   3(3-0-6) 

  English for Job Application 

 222272 ภาษาองักฤษสาํหรับสอบวดัมาตรฐานภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  English for Standardized Tests 

 222273 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาองักฤษ 3(3-0-6) 

  English Grammar and Structure 

 228101  ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร 3(3-0-6) 

     Thai Language Skills for Communication 

 228202  การเขียนบทความวชิาการและงานวจิยั 3(3-0-6) 

  Academic Article and Research Writing 

   233193     ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 1     3(3-0-6) 

    Khmer for Communication I  

   233195   ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 

    Vietnamese for Communication I 
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   233197 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร    3(3-0-6) 

    Indonesian for Communication   

   235101 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 

 Chinese for Communication I 

-  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ จาํนวน  3  หน่วยกิต 

 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

  Integrated Humanities 

 -  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ จาํนวน  3  หน่วยกิต 

 671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

  Integrated Social Sciences 

 -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาํนวน  4  หน่วยกิต 

 302101 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 2(2-0-4) 

  Mathematics in Everyday Life 

 309103 วทิยาศาสตร์ทางทะเล 2(2-0-4) 

  Marine Science 

 -  วชิาคอมพิวเตอร์ จาํนวน  3  หน่วยกิต 

 885101 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวิตประจาํวนั 3(2-2-5) 

  Information Technology in Daily Life 

 -  กลุ่มวชิาเลือก จาํนวน  5  หน่วยกิต 

 เลือกเรียน 3 รายวชิา จากรายวชิาในกลุ่มต่าง ๆ ต่อไปน้ี 

 บงัคบัใหเ้รียน 1 รายวชิา จาํนวน 1 หน่วยกิต จาก 25 รายวชิา ดงัต่อไปน้ี 

 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มท่ี 1) 

 850101  การฝึกดว้ยเคร่ืองนํ้าหนกัเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Weight Training for Health 

 850102   การเดิน- วิง่เพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 

  Walking and Jogging for Health 

 850103   ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Football for Health 

 850104 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 

  Basketball for Health 

 850105   วอลเลยบ์อลเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Volleyball for Health 
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 850106  วา่ยนํ้าเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

  Swimming for Health  

 850107 ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

  Futsal for Health 

 850108   แฮนดบ์อลเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Handball for Health   

 850109   แบดมินตนัเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 

  Badminton for Health 

 850110   เทนนิสเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) 

  Tennis for Health 

 850111   ซอฟทเ์ทนนิสเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Soft Tennis for Health  

 850112   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Table Tennis  for Health  

 850113   มวยไทยเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Muay Thai for Health 

 850114   กระบ่ีกระบองเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Krabi Krabong for Health 

 850115  ตะกร้อเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1)

  Takraw for Health 

 850116  ศิลปะสู้ป้องกนัตวัเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1)  

  Martial Art for Health 

 850117  เทควนัโดเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Taekwando for Health 

 850118  โบวล่ิ์งเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

  Bowling for Health 

 850119   เปตองเพื่อสุขภาพ  1(0-2-1) 

  Petangue for Health 

 850120   ลีลาศเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Social Dance for Health 

 850121   แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Aerobic Dance for Health 
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 850122  กิจกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Rhythmic Activities for Health 

 850123   โยคะเพื่อสุขภาพ   1(0-2-1) 

  Yoga for Health 

 850124 วูด้บอลเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 

  Woodball  for  Health 

 850125 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1) 

  Chairball  for  Health 

     เลือกเรียน 2 รายวชิา จาํนวน 4 หน่วยกิต จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

 - กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ (กลุ่มท่ี 2) 

 107106   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้   2(1-2-3) 

  First  Aid  and  Basic  Life  Support 

 441110   พลศึกษา สันทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ    2(1-2-3) 

  Physical Education and  Recreation for Fitness Promotion 

 731101   ทกัษะชีวติและสุขภาพวยัรุ่น   2(2-0-4) 

  Life Skills  and  Adolescent  Health 

 - กลุ่มการพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวติ     

 107108    ศิลปะการทาํงานอยา่งเป็นสุข   2(2-0-4) 

  Art of Working for Happiness 

 241102   การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพฒันาตน  2(2-0-4) 

  Personality and Self  Development 

 311191   รู้รอบเร่ืองอาหาร   2(2-0-4) 

  Food Scholar 

 414202   อารมณ์และการจดัการความเครียด   2(2-0-4) 

  Emotion and Stress Management  

    - กลุ่มวชิาปรัชญา ศาสนา  และหนา้ท่ีพลเมือง    

 257102    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจาํวนั    2(2-0-4) 

  Economics of Everyday Life 

 402403   หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาสังคม  2(2-0-4) 

  Sufficiency Economy and Social Development 
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   -  กลุ่มตรรกะและการพฒันาความคิด  

 402405   การคิดสร้างสรรคเ์พื่อสงัคม   2(2-0-4) 

  Creative Thinking for Society 

 

 (2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                      ไม่นอ้ยกวา่  94  หน่วยกิต 

 -  วชิาแกน                                                           จาํนวน        27  หน่วยกิต  

 302111 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

  Calculus I 

 302112 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

  Calculus II 

 303101 เคมี 1 3(3-0-6) 

  Chemistry I 

 303102  เคมี 2 3(3-0-6) 

  Chemistry II 

 303103  ปฏิบติัการเคมี  1(0-3-1) 

  Chemistry Laboratory  

 306100  ชีววทิยาทัว่ไป 1 3(3-0-6) 

  General Biology I 

 306101  ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 1(0-3-1) 

  General Biology Laboratory I 

 308100  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 

  Physics I  

 308101  ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 

  Physics II 

 308102  ปฏิบติัการฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 1 1(0-3-1) 

  Introductory Physics Laboratory I 

 312100   สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

  Elementary Statistics  

    - วชิาเฉพาะดา้น                        จาํนวน   12   หน่วยกิต 

302221   แคลคูลสั 3      3(3-0-6) 

  Calculus III 
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302232   พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(3-0-6) 

  Linear Algebra I 

302241   หลกัและวธีิการของคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

  Principles of Mathematics 

312210    วธีิเชิงสถิติ      3(3-0-6) 

                Statistical Methods 

      -  วชิาเอก    ไม่นอ้ยกวา่ 55  หน่วยกิต 

- วชิาเอกบงัคบั   ไม่นอ้ยกวา่ 26  หน่วยกิต 

302251   ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์   3(3-0-6) 

  Elementary Probability and Applications 

302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

    Ordinary Differential Equations 

302282   ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข       4(2-4-8) 

  Numerical Methods 

302319   ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

  Introduction to Complex Variables 

302333   พีชคณิตนามธรรม 1     3(3-0-6) 

  Abstract Algebra I 

302342   ทฤษฎีจาํนวน      3(3-0-6) 

  Theory of Numbers 

302371   การวเิคราะห์เวกเตอร์     3(3-0-6) 

  Vector Analysis 

302372   การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

  Mathematical Analysis 

302493   สมัมนา      1(0-2-1) 

                  Seminar 

 302494   ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์    2(0-4-2) 

                   Special Problems in Mathematics 

                - วชิาเอกเลือก เลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  29   หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

 ก.  ใหเ้ลือกเรียนไม่นอ้ยกวา่  18  หน่วยกิต  จากรายวชิาดงัต่อไปน้ี 

302203     วยิตุคณิต      3(3-0-6) 

         Discrete Mathematics 
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302324    แคลคูลสัขั้นสูง      3(3-0-6) 

   Advanced Calculus 

302336    สาํรวจเรขาคณิต     3(3-0-6) 

   Survey of Geometry 

302343    ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 

   Set Theory 

302446    ทอพอโลยเีบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

 Introduction of Topology 

302452   ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 

  Probability Theory 

302473   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6) 

  Numerical Analysis I 

302474   การวเิคราะห์เชิงจริง                             3(3-0-6) 

  Real Analysis 

302481   แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้   3(3-0-6) 

  Introduction to Mathematical Modelling 

302484   สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย     3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations 

302491   หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

  Special Topics in Mathematics   

ข. ใหเ้ลือกเรียนเพิ่มจากขอ้ ก.  เพื่อใหไ้ดห้น่วยกิตรวมไม่นอ้ยกวา่  29  หน่วยกิต 

        จากรายวชิาต่อไปน้ี 

302382   คณิตศาสตร์การเงิน     3(3-0-6) 

  Mathematics of Finance 

302383   คณิตศาสตร์ประกนัภยั     3(3-0-6) 

  Mathematics of Insurance 

302475   การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2     3(3-0-6) 

  Numerical Analysis II 

302485   ทฤษฎีกราฟและการประยกุต ์    3(3-0-6) 

     Graph Theory and Applications 

302486   คณิตศาสตร์เชิงการจดัเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 

  Introduction to Combinatorics 
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302492   หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์   3(3-0-6) 

  Special Topics in Applied Mathematics 

312320   การวเิคราะห์การถดถอย     3(3-0-6) 

  Regression Analysis 

312321   แผนแบบการทดลอง 1     3(3-0-6) 

  Experimental Designs I 

312323   สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์    3(3-0-6) 

  Non-Parametric Statistics 

312325   อนุกรมเวลาและเลขดชันี    3(3-0-6) 

  Time Series and Index Number 

312331   สถิติคณิตศาสตร์ 1     3(3-0-6) 

  Mathematical Statistics I 

312332   สถิติคณิตศาสตร์  2     3(3-0-6) 

  Mathematical Statistics II 

312340   การวจิยัดาํเนินงาน 1     3(3-0-6) 

  Operations Research I 

312341   การวจิยัดาํเนินงาน 2     3(3-0-6) 

  Operations Research II 

312350   เทคนิคการชกัตวัอยา่ง     3(3-0-6) 

  Sampling Techniques 

312380   การควบคุมคุณภาพ     3(3-0-6) 

  Quality Control 

886201   หลกัการโปรแกรม 1     3(2-2-5) 

                                Programming Fundamental I 

  886202   หลกัการโปรแกรม 2                                                    3(2-2-5) 

     Programming Fundamental II 

                           886210  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม                                              3(3-0-6) 

  Data Structures and Algorithms 

 

(3)  หมวดวชิาเลือกเสรี ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

ใหเ้ลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต จากรายวชิาท่ีเปิดสอนใน

มหาวทิยาลยั หรือเลือกเรียนรายวชิาจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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 ความหมายของรหัสวชิา 

เลขรหสั      302 หมายถึง สาขาวชิาคณิตศาสตร์ 

เลขรหสัตวัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน 

เลขรหสัตวัท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

 เลข 0 หมายถึง พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 

 เลข 1-2 หมายถึง แคลคูลสั 

 เลข 3 หมายถึง พีชคณิตและเรขาคณิต 

 เลข 4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ และทอพอโลย ี

 เลข 5 หมายถึง ความน่าจะเป็น 

 เลข 6 หมายถึง วชิาพื้นฐานทางสาขาวชิาอ่ืน 

 เลข 7 หมายถึง การวเิคราะห์ 

 เลข 8 หมายถึง การประยกุต ์

 เลข 9 หมายถึง หวัขอ้เฉพาะหรือสัมมนา 

   เลขรหสัตวัท่ี 6 หมายถึง ลาํดบัของรายวชิาในกลุ่มวชิาของเลขรหสัตวัท่ี 5 
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3.1.4  แผนการศึกษา  

แผนการศึกษาของนิสิตในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ในแต่ละ

ภาคเรียนของปีการศึกษามีดงัน้ี 

 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาต้น 

         หน่วยกติ 

 22210x ภาษาองักฤษ  (1 หรือ 2) 3(3-0-6) 

 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

 302111 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

 303101 เคมี 1 3(3-0-6) 

 306100 ชีววทิยาทัว่ไป 1  3(3-0-6) 

 306101 ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1 1(0-3-1) 

 308100 ฟิสิกส์ 1  3(3-0-6) 

 8501xx วชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิาเลือก 1(0-2-1)  

      จาํนวนหน่วยกิตรวม 20 

  

ปีที ่1 ภาคการศึกษาปลาย 

         หน่วยกติ 

 22210x ภาษาองักฤษ (2 หรือ 3)   3(3-0-6) 

 302112 แคลคูลสั 2 3(3-0-6) 

 303102 เคมี 2 3(3-0-6) 

 303103 ปฏิบติัการเคมี  1(0-3-1) 

 308101 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 

 308102 ปฏิบติัการฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 1 1(0-3-1) 

 885101 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจาํวนั 3(2-2-5) 

 xxxxxx วชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิาเลือก 2 

                                                                             จาํนวนหน่วยกิตรวม 19 
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ปีที ่2 ภาคการศึกษาต้น 

         หน่วยกติ 

 300201 ภาษาองักฤษทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

 302221 แคลคูลสั 3 3(3-0-6) 

 302241 หลกัและวธีิการของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 302251 ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์ 3(3-0-6) 

 312100 สถิติเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ 3(3-0-6) 

                                                                             จาํนวนหน่วยกิตรวม 18 

 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาปลาย 

         หน่วยกติ 

 302101 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 2(2-0-4) 

 302232 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 

 302281 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 3(3-0-6) 

 302282 ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข 4(2-4-8) 

 302xxx วชิาเอกเลือก 3(3-0-6)  

 xxxxxx วชิาศึกษาทัว่ไป(กลุ่มวชิาภาษาอ่ืน ๆ) 3(3-0-6) 

                                                                       จาํนวนหน่วยกิตรวม 18 

 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาต้น 

         หน่วยกติ 

 302319 ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้ 3(3-0-6) 

 302342 ทฤษฎีจาํนวน 3(3-0-6) 

302372  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 309103  วทิยาศาสตร์ทางทะเล 2(2-0-4) 

 312210  วธีิเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 302xxx วชิาเอกเลือก 3(x-x-x) 

 xxxxxx วชิาศึกษาทัว่ไปกลุ่มวชิาเลือก 2(x-x-x) 

                                                        จาํนวนหน่วยกิตรวม 19 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาปลาย 

         หน่วยกติ 

 302333 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

 302371  การวเิคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 

 302xxx วชิาเอกเลือก 6  

 xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 

                                                                                         จาํนวนหน่วยกิตรวม 15 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาต้น 

         หน่วยกติ 

 302 493 สัมมนา* 1(0-2-1) 

  302xxx วชิาเอกเลือก 6 

  xxxxxx วชิาเลือกเสรี 3 

                                                            จาํนวนหน่วยกิตรวม 10 

 

ปีที ่ 4  ภาคการศึกษาปลาย 

   หน่วยกติ 

 302494      ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์* 2(0-4-2) 

  302xxx วชิาเอกเลือก 9 

 

                                           จาํนวนหน่วยกิตรวม 11 

 

* ใหเ้ลือกลงเรียนอยา่งนอ้ยหน่ึงวชิา 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา 

(เอกสารแนบหมายเลข  1) 
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3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  

3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

  1.  นางพรทิพย ์ สินุธก     เลขประจาํตวัประชาชน 3-4099-0115 X-XX-X 

    คุณวุฒิ วท.ม. (คณิตศาสตร์)     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   พ.ศ. 2523 

     กศ.บ. ( คณิตศาสตร์)   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร   พ.ศ.  2520 

  ตําแหน่งทางวชิาการ   ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

  302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

  302112  แคลคูลสั 2      (3-0-6) 

  302221  แคลคูลสั 3        3(3-0-6) 

  302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

  302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

  302333  พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 

  302361  คณิตศาสตร์ประยกุต ์1      3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

  302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

  302112  แคลคูลสั 2      (3-0-6) 

  302221  แคลคูลสั 3        3(3-0-6) 

  302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

  302333  พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 

  302361  คณิตศาสตร์ประยกุต ์1      3(3-0-6) 
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       2.  นายวาทิตย ์  ชูมณีโชติ      เลขประจาํตวัประชาชน  5-9599-0000 X-XX-X 

    คุณวุฒิ   วท. ม. ( คณิตศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    พ.ศ. 2524  

     กศ. บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒสงขลา   พ.ศ. 2522     

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2)                 

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

  302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

  302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

  302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

  302324   แคลคูลสัขั้นสูง       3(3-0-6) 

       ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

  302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

  302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

  302324   แคลคูลสัขั้นสูง       3(3-0-6) 

 

3.  นายอภิชาติ   เนียมวงษ ์ เลขประจาํตวัประชาชน     3-2004-0007 X-XX-X 

    คุณวุฒิ  Ph.D. (Applied Mathematics), Newcastle University, UK. พ.ศ. 2552 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  2539  

    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  พ.ศ. 2536    

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ      (เอกสารแนบหมายเลข 2)                    

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6)   

 302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6)   

 302113  แคลคูลสั      3(3-0-6)   
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 302115  แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6)   

 302116  แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6)   

 302202  การคาํนวณทางคณิตศาสตร์    4(2-4-6) 

 302205  การคาํนวณทางวทิยาศาสตร์    2(2-0-4) 

 302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6) 

 302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

 302493  สัมมนา       1(0-2-1) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

 302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6)   

 302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6)   

 302473  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6) 

 302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

 302493    สัมมนา      1(0-2-1) 

 

  4. นางสาวสินีนาฏ   ศรีมงคล     เลขประจาํตวัประชาชน            3-7704-0055 X-XX-X 

คุณวุฒิ   ปร.ด.   (คณิตศาสตร์)                      มหาวทิยาลยัมหิดล                     พ.ศ. 2551 

                             วท.ม.  (คณิตศาสตร์ประยกุต)์        มหาวทิยาลยัมหิดล                     พ.ศ. 2547 

                            วท.บ.  (คณิตศาสตร์)                     มหาวทิยาลยัศิลปากร                พ.ศ.2545 

 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ             (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302101  คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6)   

 302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6)   

 302113  แคลคูลสั      3(3-0-6)   

 302115  แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6)   

 302116  แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6)   

 302216   แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6)  

             302217  คณิตศาสตร์ประยกุต ์     3(3-0-6)  

302484   สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย     3(3-0-6)  
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302492  หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์   3(3-0-6)  

                (แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์) 

302515  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6)  

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

 302111  แคลคูลสั 1      3(3-0-6)   

 302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6)   

302484   สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย     3(3-0-6)  

302492  หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์   3(3-0-6)  

                (แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์) 

  

  5. นางสาวจุฑารัตน์   คงสอน    เลขประจาํตวัประชาชน           3-6799-0007 X-XX-X 

   ปร.ด.   (คณิตศาสตร์)                      มหาวทิยาลยัมหิดล                        พ.ศ. 2552 

วท.ม.  (คณิตศาสตร์ประยกุต)์        มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                   พ.ศ. 2547 

วท.บ.  (คณิตศาสตร์)                       มหาวทิยาลยัเชียงใหม่                   พ.ศ. 2544 

 ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2)      

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

302111  แคลคูลสั 1                  3(3-0-6)   

 302113   แคลคูลสั                      3(3-0-6)                                               

302216   แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแป                3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรนี ้

302111  แคลคูลสั 1                 3(3-0-6) 

302112  แคลคูลสั 2                           3(3-0-6) 

302122  คณิตศาสตร์ประยกุต ์                3(3-0-6) 
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    3.2.2  อาจารย์ประจํา 

 รายช่ือตามรายการในขอ้  3.2.1  และรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  1.  นายอาํพล  ธรรมเจริญ  เลขประจาํตวัประชาชน  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. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร  พ.ศ.2516 

    กศ.บ. (คณิตศาสตร์) วทิยาลยัการศึกษา ประสานมิตร  พ.ศ.2512 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2)                  

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302372  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

 302382   คณิตศาสตร์การเงิน     3(3-0-6) 

302383   คณิตศาสตร์ประกนัภยั     3(3-0-6) 

302513  การวเิคราะห์เชิงฟังกช์นั     3(3-0-6) 

   302521   พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6) 

   302523 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง     3(3-0-6) 

302564  เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 1   3(2-3-4) 

302571  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

 302572  การวเิคราะห์ฟังกช์ลันลั     3(3-0-6) 

302574 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู   3(3-0-6) 

   302582  การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 
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 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302372  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

 302382   คณิตศาสตร์การเงิน     3(3-0-6) 

302383   คณิตศาสตร์ประกนัภยั     3(3-0-6) 

2. นายมานพ  ชยัดิเรก  เลขประจาํตวัประชาชน  3-2101-0016X-XX-X 

    คุณวุฒิ กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  พ.ศ. 2518  

   กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง วทิยาลยัการศึกษา บางแสน  พ.ศ. 2515 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ    (เอกสารแนบหมายเลข 2)                    

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

   302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

   302221  แคลคูลสั 3      3(3-0-6) 

 302232  พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(3-0-6) 

 302303  คณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับครูมธัยม 1   3(3-0-6) 

 302304  คณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับครูมธัยม 2   3(3-0-6)  

 302523  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์    3(3-0-6) 

 302543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2     3(3-0-6)  

 302624  พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู    3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

   302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

   302221  แคลคูลสั 3      3(3-0-6) 

 302232  พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(3-0-6) 
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       3.  นางวรรณ์ทนา   ภาณุพินทุ  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน  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. (สถิติประยกุต)์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  พ.ศ.2538 

    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ พิษณุโลก  พ.ศ.2530 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ      (เอกสารแนบหมายเลข 2)                    

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 

 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302113  แคลคูลสั      3(3-0-6) 

 302114  แคลคูลสัสาํหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 

302118  แคลคูลสัเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

302119  แคลคูลสัและสถิติเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 

302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

302281  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั     3(3-0-6) 

   301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์  3(3-0-6) 

                 และคณิตศาสตร์  

   302512  ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   3(3-0-6) 

302517 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั   3(2-3-4) 

302518  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 2     3(3-0-6) 

 302519  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย 3     3(3-0-6) 

302543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2     3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

   302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 
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  4.  นางสาวสหทัยา  รัตนะมงคลกลุ เลขประจาํตวัประชาชน  3-2401-0038X-XX-X 

    คุณวุฒิ  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  2548 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัมหิดล   พ.ศ.  2540  

    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ.  2537 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ         (เอกสารแนบหมายเลข 2)           

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-6) 

302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302113   แคลคูลสั      3(3-0-6) 

302216    แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

   302217   คณิตศาสตร์ประยุกต ์     3(3-0-6) 

   302484  สมการเชิงอนุพนัยอ่ย     3(3-0-6) 

302515  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

302542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1     3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

   302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-6) 

302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

   302217   คณิตศาสตร์ประยุกต ์     3(3-0-6) 

   302484  สมการเชิงอนุพนัยอ่ย     3(3-0-6) 
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5.  นางสาวสาธินี  เลิศประไพ  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน  3-1199-0038x-xx-x 

  คุณวุฒิ  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัมหิดล พ.ศ.  2548 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัมหิดล   พ.ศ.  2540  

    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยับูรพา  พ.ศ.  2537 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 ผลงานทางวชิาการ     (เอกสารแนบหมายเลข 2)       

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-6) 

302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302115   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 

302116   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 

302251  ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์   3(3-0-6) 

302319  ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

302371  การวเิคราะห์เวกเตอร์     3(3-0-6) 

302543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2     3(3-0-6) 

302691  สมัมนา       1(0-2-1) 

302694  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ขั้นสูง    1(0-2-1) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-6) 

302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302251  ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์   3(3-0-6) 

302319  ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

302371  การวเิคราะห์เวกเตอร์     3(3-0-6) 

 

4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 
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5.  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย  

5.1  คําอธิบายโดยย่อ 

       นิสิตทาํปัญหาพิเศษ ซ่ึงเป็นงานวจิยัขนาดเล็กในหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์โดยมี

อาจารย์ท่ีปรึกษาปัญหาพิเศษเป็นผูดู้แล   โดยการศึกษาและคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวข้องจากตาํรา 

วารสาร และส่ืออิเลคทรอนิกส์  ตอ้งเขียนรายงานตามรูปแบบท่ีสาขาวิชากาํหนด  รวมทั้งนาํเสนอ

ผลงานต่อคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษท่ีสาขาวชิาแต่งตั้งดว้ย 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

                       มีความสามารถในการปฏิบติั และมีทกัษะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  การส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  การวางแผน  การคิดวเิคราะห์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา 

 3.  การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม เป็นตน้ 

4.  การเขียนรายงานและการนาํเสนอ 

 5.3  ช่วงเวลา 

                     ภาคเรียนท่ี 2 ของชั้นปีท่ี 4 

 5.4  จํานวนหน่วยกติ 

     2  หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

 5.5.1  มีการประเมินความรู้ของนิสิตก่อนเรียน เพื่อให้ทราบพื้นฐานของนิสิต หาก

มีพื้นความรู้ไม่เพียงพอ ใหมี้การมอบหมายให้คน้ควา้เพิ่มเติมเพื่อให้มีความรู้เพียงพอต่อการทาํการ

วจิยั 

 5.5.2  มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในดา้นทกัษะการทาํวิจยัรวมถึงการเขียน

รายงาน รูปแบบของการอา้งอิงขอ้มูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการทาํการวจิยั 

 5.5.3  มีระบบสารสนเทศ ฐานขอ้มูลทางวชิาการของสาํนกัหอสมุดท่ีนิสิตสามารถ

สืบคน้ขอ้มูลท่ีตอ้งการไดท้ัว่โลก 

5.6  กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากทกัษะการเรียนรู้ในการทาํงานวิจยั  และการนาํเสนอขอ้มูลงานวิจยัต่อ

คณะกรรมการประเมินท่ีทางสาขาวชิาแต่งตั้ง   โดยมีการให้คะแนนเป็นลาํดบัขั้นตามขอ้บงัคบัของ

มหาวทิยาลยับูรพา 
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หมวดที ่ 4.  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนักศึกษา 

ความรู้และทกัษะในดา้นคณิตศาสตร์ 

 

ดาํเนินการสอนเพื่อให้นิสิตมีความรู้และทกัษะในด้าน

คณิตศาสตร์ ซ่ึงนิสิตจะใช้ในการคิด วิเคราะห์หาเหตุผล 

สรุปผล และพิสูจน์ตามหลกัวธีิการทางคณิตศาสตร์    

ซ่ึงนิสิตตอ้งฝึกทดลองและทดสอบทฤษฎีดว้ยตนเอง    

มีกระบวนวิชาปัญหาพิเศษเพื่อเพิ่มทกัษะเฉพาะทาง ตาม

ความสนใจของนิสิต  ซ่ึงนิสิตต้องเขียนรายงานและ

นาํเสนอต่อท่ีประชุมของคณะกรรมการ 

คุณธรรม และจริยธรรม มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน  โดย

ยกกรณีศึกษาหรือเหตุการณ์จริงมาเป็นตวัอยา่ง 

ความสามารถทางการส่ือสาร มีการกําหนดให้นิสิตอ่าน และเขียนรายงาน  นิสิตต้อง

เขียนปัญหาพิเศษและนําเสนอผลต่อคณะกรรมการ  ซ่ึง

อนุญาตให้นิสิตของสาขาคณิตศาสตร์และผูส้นใจเขา้ฟัง 

และสามารถตอบขอ้ซกัถามได ้

ความสามารถในการคิดวเิคราะห์ ดําเนินการสอนโดยให้นิสิตได้ค้นคว้า คิดวิเคราะห์หา

ผลสรุปและตรวจสอบความถูกตอ้งไดด้ว้ยตนเอง 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 2.1  คุณธรรม  จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

 1  ตระหนกัในการปฏิบติัตามจริยธรรมในอาชีพ ตลอดจนเคารพในกฎระเบียบ

และวฒันธรรมขององคก์ร 

 2. มีความซ่ือสัตยสุ์จริต 

   3.   มีวนิยั  ตรงเวลา  และมีความรับผดิชอบ 

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  1.   สอดแทรกกรณีศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  กรณี

ท่ีเกิดจากการใชค้ณิตศาสตร์ทั้งในด้านบวกและดา้นลบมาเป็นตวัอย่างในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อเปิด

โอกาสใหนิ้สิตไดแ้สดงความคิดเห็น และหาขอ้สรุปของกรณีศึกษาท่ียกตวัอยา่ง   
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  2.  สอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  มีกิจกรรมท่ีมีการ

ปลูกฝังใหนิ้สิตมีระเบียบวนิยั โดยเนน้เขา้ชั้นเรียนหรือส่งงานตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบในงาน

ท่ีไดรั้บมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม  ซ่ือสัตย ์ไม่ทุจริตต่อการสอบหรือคดัลอกรายงาน

ของเพื่อน เป็นตน้ 

 2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  1. ประเมินพฤติกรรมของนกัศึกษาท่ีแสดงออกในเร่ืองความตระหนกัใน

จรรยาบรรณและการเคารพในสิทธิในผลงานของผูอ่ื้น 

 2.  ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการเขา้ชั้นเรียน ส่งงาน หรือการนดั

หมายเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมหลกัสูตรของนิสิต 

 3.  ประเมินจากความรับผิดชอบในการทาํงานกลุ่มหรืองานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 4.  ประเมินจากพฤติกรรมในการซ่ือตรง  ไม่มีการทุจริตการสอบ หรือคดัลอก

ผลงานผูอ่ื้น 

  2.2  ความรู้ 

 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1.  มีความรู้  ความเขา้ใจในหลกัการ  ทฤษฎีและภาคปฏิบติัทางคณิตศาสตร์ 

 2.  สามารถนาํความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุตห์รือบูรณาการกบัศาสตร์อ่ืนได้

 3.  เขา้ใจในกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยา่งถ่องแท ้

 4.  มีความใฝ่รู้และติดตามความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 1. ใชก้ารสอนท่ีเนน้ความเขา้ใจในเน้ือหาและหลกัการแกปั้ญหา    มีการ

มอบหมายกรณีศึกษาท่ีอาจเกิดข้ึนใหนิ้สิตไดคิ้ด วเิคราะห์ และแกไ้ขสถานการณ์ นาํเสนอในชั้น

เรียน 

 2.  มีการมอบหมายใหค้น้ควา้เอกสารทางวชิาการดา้นคณิตศาสตร์ วิเคราะห์  

อภิปรายและสรุปผล  เขียนรายงาน และนาํเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบสัมมนา  หรือปัญหาพิเศษ 

 2.2.3 วธีิการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และการปฏิบติัของนิสิตในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

 1.  การทดสอบยอ่ย   

 2.  การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 

 3.  รูปเล่มรายงาน ท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 4.  การนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 
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 2.3  ทกัษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 1.  นําความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติไปใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ 

 2.  สามารถวเิคราะห์  เช่ือมโยง  และนาํเสนอขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมี

ประสิทธิภาพ 

 3.  นาํกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปแกปั้ญหา 

      2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 1.  การทาํปัญหาพิเศษท่ีนกัศึกษาตอ้งใชค้วามรู้ท่ีเรียนมา การคน้ควา้เพิ่มเติมใน

การแกปั้ญหา  การวเิคราะห์และวจิารณ์ผลการปฏิบติังาน รวมทั้งการส่ือสารในรูปรายงาน 

 2.   การมอบหมายงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มให้คน้ควา้จากวารสารในเร่ืองท่ี

เป็นท่ีสนใจในแต่ละช่วง 

 3.   การจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั  มีการจาํลองเหตุการณ์ในชั้น

เรียนเพื่อวเิคราะห์และแกไ้ขสถานการณ์ หรือ หาวธีิการทาํงานใหดี้ยิง่ข้ึน 

 4.  มีการฝึกการวเิคราะห์ สังเคราะห์ผลงานท่ีตีพิมพใ์นวารสาร 

       2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 

 1.  การสอบประเมินทั้งในระหวา่งภาคและปลายภาค 

 2.  คาํตอบท่ีไดใ้นระหวา่งการเรียนการสอน 

 3.  ผลงานท่ีนาํเสนอในชั้น 

 4.  รายงานท่ีจดัทาํตามหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างตัวบุคคล และ                      

ความรับผดิชอบ 

 1.  ปฏิบติังานร่วมกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นอยา่งดี 

 2.  มีภาวะผูน้าํ  และเคารพสิทธิซ่ึงกนัและกนั 

 3.  มีความรับผดิชอบต่อตนเอง  องคก์ร  และสังคม 

 2.4.2  กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 1.  การมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อดูการทาํงานและประสานงาน การแบ่งงาน ความ

รับผดิชอบในการทาํงาน และการตรงต่อเวลาในการส่งงาน 

 2.  การมอบหมายงานใหป้ฏิบติัในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผดิชอบ 

 1.  ผลงานท่ีไดจ้ากการทาํงาน 

 2.  ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการส่งงาน  และการนดัหมายเพื่อปฏิบติั

ภารกิจร่วมกนั 

 2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร  และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.  ใชค้วามรู้ทางสถิติ และคณิตศาสตร์ในการวเิคราะห์และนาํเสนออยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง  ทั้งภาษาพดู  และภาษาเขียน 

 3.  ใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสารได ้

 4.  สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเก็บรวบรวม  สืบคน้ และนาํเสนอได้

เป็นอยา่งดี 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้านทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข

การส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.  การมอบหมายใหค้น้ควา้เร่ืองสถานการท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ในปัจจุบนัท่ี

น่าสนใจจากวารสารอิเลคทรอนิกส์ (e-Journal) 

 2.  การมอบหมายโจทยใ์หแ้กไ้ข ท่ีตอ้งอาศยัความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกนั 

 3.  การเขียนรายงานในเร่ืองท่ีไดรั้บมอบหมายโดยใชภ้าษาอยา่งถูกตอ้ง เหมาะสม 

 4.  การนาํเสนองานหนา้ชั้นเรียนโดยใชส่ื้อท่ีเหมาะสม 

 5.  การทาํปัญหาพิเศษ 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

ส่ือสาร  และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 1.  ความสามารถในการส่ือขอ้มูลทั้งในดา้นการเขียนรายงาน การนาํเสนองาน

หนา้ชั้นเรียน  และการตอบคาํถามระหวา่งเรียน 

 2.  ความสามารถในการแกปั้ญหาท่ีตอ้งใชศ้าสตร์ต่างๆ ร่วมกนั ทั้งดา้นความรู้ใน

สาขา สถิติ  คณิตศาสตร์  เพื่อสรุปวเิคราะห์งานใหเ้ป็นระบบ 

 3.  ความสามารถในการเขียนรายงาน และการเขียนปัญหาพิเศษ 

 4.  ความสามารถในการใชส่ื้อหลากรูปแบบเพื่อใหผู้อ่ื้นเขา้ใจและน่าสนใจ 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 

 

หมวดที ่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่

แสดงค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั  A ค่าระดบั  4.0 

 ระดบั  B+ ค่าระดบั  3.5 

 ระดบั  B ค่าระดบั  3.0 

 ระดบั  C+ ค่าระดบั  2.5 

 ระดบั  C ค่าระดบั  2.0 

 ระดบั  D+ ค่าระดบั  1.5 

 ระดบั  D ค่าระดบั  1.0 

 ระดบั  F ค่าระดบั  0.0 

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี   

S   ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory) 

I   การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 

W  งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 

au  ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวชิาวา่สอดคลอ้งกบัความ

รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวชิาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควชิาหรือคณะกรรมการท่ี

ภาควชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 

 2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวชิาฝึกงานร่วมกบัทางสถาน

ประกอบการวา่นิสิตปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานหรือไม่ 
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 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 

 2.5  พิจารณาจากการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

 2.6  พิจารณาจากภาวการณ์ไดง้านทาํของบณัฑิต 

3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาเป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยับูรพา โดยมีหลกัเกณฑ์

การใหป้ริญญา  ดงัน้ี 

 3.1  ปริญญาบณัฑิต  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบ

ตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ยกวา่ 2.00 

 3.2  ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัสอง  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม

อนัดบัสองตอ้งสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.25 ข้ึน

ไป และไม่เคยสอบได ้D+, D, F หรือ U ในรายวชิาใด 

 3.3  ปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง  นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญาบณัฑิตเกียรตินิยม

อนัดบัหน่ึงตอ้งสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตรไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมตั้งแต่ 3.60 ข้ึน

ไป และไม่เคยสอบได ้D+, D, F หรือ U ในรายวชิาใด 

 รายละเอียดของขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาดูจากเอกสารแนบหมายเลข 6 

 

หมวดที ่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เพือ่ใหเ้ขา้ใจในนโยบายและพนัธกิจของมหาวิทยาลยัและ

คณะ   

1.2  มีการแนะนาํให้เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงสําหรับอาจารยบ์รรจุใหม่ และมีการจดัหลกัสูตรอบรม

ดา้นการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหแ้ก่อาจารย ์

 1.3  เสริมสร้างความเขา้ใจในการบริหารวชิาการ  การประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีคณะตอ้ง

ดาํเนินการ  กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 

 1.4  มีการแนะนาํอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจน

รายวชิาท่ีจะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

2.  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

การดาํเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ  ดงัน้ี 
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 2.1  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

     (1)  มหาวิทยาลยั/คณะ  มีหลกัสูตรอบรมสําหรับอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบัการสอนทัว่ไป 

และการวดัและประเมินผล  

     (2)  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจาํนวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร

เก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิง

พฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใชแ้ละผลิตส่ือการ

สอน 

     (3)  สนบัสนุนใหมี้การทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 2.2  การพฒันาวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 

     (1)  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสมัมนาวชิาการ 

     (2)  ส่งเสริมให้อาจารยท์าํวิจยัทั้งการวจิยัในสาขาวิชาชีพ และการวิจยัเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน     

    (3)  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ตาํแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 

 

หมวดที ่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

หวัหนา้ภาควชิา  และอาจารยจ์าํนวน 5 คนเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตร   

โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรับ

ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอยให้

คาํแนะนาํ  ตลอดจนกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติั  

 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวชิาการ และอ่ืน ๆ  โดยนาํมาจดัสรรตามความจาํเป็น  

เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

             หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑ ์ อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมี

ความพร้อมดา้นหนงัสือ  ตาํรา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มูลโดยมีสาํนกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ

ดา้นบริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้   
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่

บริการให้อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอ

รายช่ือหนงัสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ี

อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ 

เพื่อใหส้าํนกัหอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ คณะมีการประชุมวางแผนการ

จดัซ้ือครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่ง

เหมาะสม  

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบ 

การเรียน โดยให้นิสิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

 

3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็น 

ผูก้าํหนดคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ  

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการ

วางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  

เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้าํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะ

ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ

ของสาขา 

3.3  การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 

ในบางรายวชิาอาจจะเชิญผูท้รงคุณวฒิุ/อาจารยพ์ิเศษจากภายนอกมาสอนร่วมในหลกัสูตร 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

     มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนให้ตรงกบัภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ  และ

ผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 
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4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึก

การทาํวจิยัร่วมกบัอาจารย ์เป็นตน้) 

                    - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 

     - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การทาํงานกบับุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 

     - สนบัสนุนให้บุคลากรไดร่้วมงานกบัอาจารย ์ทั้งดา้นการเรียนการสอน  การบริการ

วชิาการ  และการวจิยั 

 

5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคน

จะตอ้งทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิต และทุกคนตอ้งกาํหนดชัว่โมงวา่ง (Office 

Hours)  เพื่อให้นิสิตเขา้ปรึกษาได ้

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

เป็นไปตามกฏระเบียบของมหาวทิยาลยั 

 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

-  จดัให้มีการสํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต

ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ

การเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจาํปี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอยา่งนอ้ยร้อยละ 80  

มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2.   มีรายละเอียดของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ.2  

ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานคุณวฒิุแห่งชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวชิา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

มคอ.4 อยา่งนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ                  

ภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และ

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั

ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 

(ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวชิาท่ีเปิดสอนใน 

แต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล

ยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8.  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
X X X X X 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนไดรั้บการพฒันาทางวชิาการ X X X X X 
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ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

10.  จาํนวนบุคลาการสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้

มี)  ไดรั้บการพฒันาวชิาการ และ/หรือวชิาชีพ ไม่นอ้ย

กวา่ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11.  ระดบัความพึงพอใจของนิสิตปีสุดทา้ย/ บณัฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

   X X 

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จาก คะแนนเตม็ 5.0 
    X 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 

 

เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมี 

ผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ี

บงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก   

การอภิปรายโตต้อบ  การตอบคาํถาม  การทาํกิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

1.1.2  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควิชา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการประเมินและกลยทุธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานกัทะเบียน

และประเมินผล 

 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

        2.1.1  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ

แบบสอบถาม 

          2.1.2  สําหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่า

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 

ดาํเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการ

ดาํเนินงานหลกัสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ๆ 

 2.3.1  ดาํเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.3.2  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูใ้ชง้านนิสิต  บณัฑิตใหม่   

 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงานในขอ้  7  หมวด  7 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  อาจารย์ประจาํวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาท่ี

รับผดิชอบในระหวา่งภาคการศึกษา โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 
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4.2  หลกัสูตรดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  5  ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั

และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดาํเนินงานของ

หลกัสูตร รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ 
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เอกสารแนบ 

 

หมายเลข  1 คาํอธิบายรายวชิา 

หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 

หมายเลข  3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 

 (Curriculum Mapping) 

หมายเลข  4 คาํส่ังแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทยีบ  

หมายเลข  6 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หมายเลข  7 ระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการเทยีบโอนผลการเรียนนิสิต            

 ระดับปริญญาตรี 
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เอกสารแนบหมายเลข  1 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

(1)  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 30 หน่วยกติ 

 -  กลุ่มวชิาภาษา 12 หน่วยกติ 

 1.  กลุ่มวชิาภาษาองักฤษ 9 หน่วยกติ 

 1.1  ภาษาองักฤษขั้นพื้นฐาน 6 หน่วยกิต 

  222101 ภาษาองักฤษ 1      3(3-0-6) 

    English I 

    ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเน้นศพัทแ์ละโครงสร้าง

พื้นฐาน เพื่อใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

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 ภาษาองักฤษ 2      3(3-0-6) 

    English II 

    ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเน้นศพัทแ์ละโครงสร้าง

ระดบักลาง เพื่อใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    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 ภาษาองักฤษ 3      3(3-0-6) 

    English III 

    ทกัษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ  เน้นเร่ืององค์ประกอบทาง

สังคมและวฒันธรรมของเจา้ของภาษาท่ีมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและการใช้ภาษาในสถานการณ์

ต่างๆ โดยใชค้าํศพัทแ์ละโครงสร้างระดบัสูง   

   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  ภาษาองักฤษวชิาชีพ     3 หน่วยกิต 

  300201 ภาษาองักฤษทางดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  3(3-0-6) 

    English for Sciences and Technologies  

    ทกัษะ ฟัง พดู อ่าน และเขียนภาษาองักฤษ โดยเนน้ศพัทเ์ฉพาะทาง 

ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสารสนเทศต่าง ๆ รวมทั้งการคน้ควา้และ

นาํเสนอเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อการประยกุตใ์นดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

    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 

 

 2.  กลุ่มวชิาภาษาอืน่ 3 หน่วยกิต 

  222207   การฟัง – พดูภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ    3(3-0-6)      

    English Listening and Speaking for Careers 

    ทกัษะการฟัง การพดู และการสนทนาภาษาองักฤษท่ีใชใ้นงานอาชีพ โดย

ใชค้าํศพัทแ์ละสาํนวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

    Listening, speaking, and conversation skills required to achieve career 

path goals including career- or occupation-specific vocabulary and idioms  

 

  222208   การอ่านภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ    3(3-0-6)      

    English Reading for Careers 

    การอ่านเอกสารและส่ือส่ิงพิมพ์ภาษาองักฤษ  กลวิธีและทกัษะการอ่าน

ประเภทต่างๆ รวมทั้งคาํศพัทแ์ละโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ  

    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   การเขียนภาษาองักฤษเพื่องานอาชีพ     3(3-0-6)      

    English Writing for Careers 

    การเขียนภาษาองักฤษระดับอนุเฉท  โดยการใช้ศพัท์และโครงสร้างท่ี

เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ 

    Writing in paragraphs using vocabularies and structure related to specific 

careers 

 

  222271 ภาษาองักฤษสาํหรับการสมคัรงาน     3(3-0-6) 

    English for Job Application 

    การเขียนประวติัย่อ จดหมายสมคัรงาน การสัมภาษณ์ ภาษา และศพัท์

เฉพาะท่ีใชใ้นการสมัภาษณ์สมคัรงาน 

    Writing of curricular vitae, job application letter;  job interview, 

language and terminology used in job interview 

 

  222272 ภาษาองักฤษสาํหรับสอบวดัมาตรฐานภาษาองักฤษ  3(3-0-6) 

    English for Standardized Tests 

    ลกัษณะภาษา โครงสร้างขอ้สอบ ไวยากรณ์และคาํศพัท์ ขอ้ความท่ีตดั

ตอนมาสําหรับอ่าน ลักษณะการสนทนา บทสนทนา และคาํพูดท่ีมักจะปรากฏในข้อสอบวดั

มาตรฐานภาษาองักฤษ 

    Language patterns, test structures, grammar and vocabularies, reading 

excerpts, conversation styles and dialogues, and statements, commonly used in standardized tests 

 

  222273 ไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาองักฤษ   3(3-0-6) 

   English Grammar and Structure 

   ไวยากรณ์  ชนิดของคาํภาษาองักฤษ การใชไ้วยากรณ์ให้เหมาะกบัโอกาส

และสถานการณ์  โครงสร้างประโยคท่ีถูกตอ้งและส่ือความไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   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  ทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสาร   3(3-0-6) 

      Thai Language Skills for Communication 

   ภาษากบัความคิดและเหตุผล บูรณาการทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อ 

การส่ือสารอยา่งมีประสิทธิภาพเหมาะสมแก่บริบทและสถานการณ์ทั้งในชีวติประจาํวนัและ 

ในเชิงวชิาการ 

   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  การเขียนบทความวชิาการและงานวจิยั   3(3-0-6) 

    Academic Article and Research Writing 

    ลกัษณะและประเภทของบทความวิชาการและงานวิจยั  หลกัการเขียน

บทความวชิาการและงานวจิยั การเรียบเรียงเน้ือหา การใชภ้าษา การเขียนอา้งอิง การเขียนบทคดัยอ่  

    Characteristics and types of academic articles, principles in  

writing articles, arrangement of content, language usage, citation writing, abstract writing 

 

   233193 ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร 1     3(3-0-6) 

    Khmer for Communication I  

    ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 

การเขียนประโยค คาํศพัทแ์ละการสนทนาระดบัเบ้ืองตน้ 

   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences 

and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 

 

  233195   ภาษาเวยีดนามเพื่อการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 

    Vietnamese for Communication I 

    ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 

การเขียนประโยค คาํศพัทแ์ละการสนทนาระดบัเบ้ืองตน้ 

    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 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการส่ือสาร    3(3-0-6) 

    Indonesian for Communication   

   ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 

การเขียนประโยค คาํศพัทแ์ละการสนทนาระดบัเบ้ืองตน้ 

    Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences 

and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 

 

  235101 ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 1    3(3-0-6) 

Chinese for Communication I 

    ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน การฟัง การพูด การอ่านประโยคและบทความสั้นๆ 

การเขียนประโยค คาํศพัทแ์ละการสนทนาระดบัเบ้ืองตน้ 

   Fundamental grammar, listening, speaking and reading short sentences 

and articles including primary sentence writing, vocabularies and conversation at the basic level 

 

 -  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกติ 

  265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 

    Integrated Humanities  

    การพฒันาจิตสาํนึกเชิงวพิากษเ์ก่ียวกบัการแสวงหาคุณค่าและความหมาย

ของชีวิตมนุษยใ์นมิติต่างๆ ไดแ้ก่ ความจริงทางวิทยาศาสตร์ ทางสังคมและทางศาสนา ส่ิงกาํหนด

ความเป็นไปของชีวติมนุษย ์ความสาํคญัของความรู้ท่ีมีต่อชีวิต การแสวงหาความรู้ในรูปแบบต่างๆ 

จริยธรรมในชีวิตประจาํวนัท่ีมีต่อตนเอง ผูอ่ื้นและสังคมโดยส่วนรวม และการฝึกใช้เหตุผลใน

ชีวติประจาํวนั 

    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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 -  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกติ 

  671101 สังคมศาสตร์เชิงบูรณาการ    3(3-0-6) 

    Integrated Social Sciences 

    การพัฒนาทักษะทางสังคม การคิดเชิงระบบ การฝึกคุณธรรมและ

จริยธรรมทางสงัคม การประสานความรู้เขา้กบัชีวติจริงทางสังคมในมิติต่างๆ ไดแ้ก่  

การเมืองการปกครอง กฎหมาย ภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคมวทิยา นโยบายสาธารณะ  

ธรรมมาภิบาล สิทธิมนุษยชน ว ัฒนธรรม ปัญหาสังคม เศรษฐศาสตร์ การประกอบธุรกิจ 

เทคโนโลย ีการบริหารจดัการ ทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนถึงเอกลกัษณ์ความเป็นไทยในกระแส

โลกาภิวตัน์  

    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 

 

 -  กลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 4 หน่วยกติ 

  302101 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    2(2-0-4) 

    Mathematics in Everyday Life 

    คณิตศาสตร์การเงินเบ้ืองตน้  หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล  

หลกัการนบั โอกาสท่ีจะเกิดเหตุการณ์เบ้ืองตน้ โดยการจดัโจทยปั์ญหาหรือสร้างสถานการณ์ใน

ชีวิตประจาํวนัท่ีใกล้ตัวท่ีเน้นตัวอย่างอันเหมาะสมหรือเก่ียวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

    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 วทิยาศาสตร์ทางทะเล     2(2-0-4) 

    Marine Science 

    ลกัษณะทัว่ไปของทะเลและมหาสมุทร  คุณสมบติัทางกายภาพและเคมี

ของทะเลและมหาสมุทร  ส่ิงมีชีวิตและทรัพยากรต่าง ๆ  ในทะเล  การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร

ในทะเล  วทิยาศาสตร์ทางทะเลกบัชีวติประจาํวนั  และผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์
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    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   

 

 - วชิาคอมพวิเตอร์ 3 หน่วยกติ 

  885101 เทคโนโลยสีารสนเทศในชีวติประจาํวนั   3(2-2-5) 

    Information Technology in Daily Life 

    ความหมาย ความสาํคญั องคป์ระกอบของเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ส่ือประสม การส่ือสารขอ้มูลและระบบเครือข่าย การบริการและโปรแกรมประยุกต์ในเครือข่าย

อินเทอร์เน็ต พาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ ภยัคุกคามและความปลอดภยัในการใชอิ้นเทอร์เน็ต กฎหมายและ

จริยธรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

    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 

 

 -  กลุ่มวชิาเลอืก 5 หน่วยกติ 

 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 1 1 หน่วยกติ 

  850101  การฝึกดว้ยเคร่ืองนํ้าหนกัเพื่อสุขภาพ     1(0-2-1) 

   Weight Training for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมการฝึกดว้ยเคร่ืองนํ้าหนกั 

   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- วิง่เพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

    Walking and Jogging for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Football for Health 

    ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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 บาสเกตบอลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Basketball for Health 

    ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   วอลเลยบ์อลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Volleyball for Health 

    ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมวอลเลยบ์อล 

   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  วา่ยนํ้าเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Swimming for Health  

    ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมวา่ยนํ้า 

   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   ฟุตซอลเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Futsal for Health 

    ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   แฮนดบ์อลเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Handball for Health   

    ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมแฮนดบ์อล 

   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   แบดมินตนัเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

    Badminton for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมแบดมินตนั 



 55 

   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   เทนนิสเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Tennis for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   ซอฟทเ์ทนนิสเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Soft Tennis for Health         

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมซอฟทเ์ทนนิส 

   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   เทเบิลเทนนิสเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Table Tennis  for Health         

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   มวยไทยเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Muay Thai for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   กระบ่ีกระบองเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Krabi Krabong for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมกระบ่ีกระบอง 

   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  ตะกร้อเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Takraw for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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  ศิลปะสู้ป้องกนัตวัเพือ่สุขภาพ    1(0-2-1) 

    Martial Art for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมการต่อสู้ป้องกนัตวั 
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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  เทควนัโดเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Taekwando for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมเทควนัโด 

   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  โบวล่ิ์งเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Bowling for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมโบวล่ิ์ง 

   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   เปตองเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Petangue for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   ลีลาศเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Social Dance for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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   แอโรบิกด๊านซ์เพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Aerobic Dance for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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  กิจกรรมเขา้จงัหวะเพื่อสุขภาพ      1(0-2-1) 

    Rhythmic Activities for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมเขา้จงัหวะ 

   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   โยคะเพื่อสุขภาพ       1(0-2-1) 

    Yoga for Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ 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 วูด้บอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

    Woodball  for  Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมวูด้บอล 

   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 แชร์บอลเพื่อสุขภาพ        1(0-2-1) 

    Chairball  for  Health 

   ความสําคญัของสุขภาพและสมรรถภาพร่างกาย ศาสตร์เบ้ืองตน้ของการ

ออกกําลังกายการควบคุมนํ้ าหนักตัว ทักษะและทศันคติท่ีดีในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

สมรรถภาพ และนนัทนาการ โดยกิจกรรมแชร์บอล 

   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 

 

 กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ 2 

        ใหเ้ลือกเรียนเพิ่มจากกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ   4  หน่วยกิต  จากรายวชิาต่อไปน้ี 

  107106   การปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้    2(1-2-3) 

    First Aid and Basic Life Support 

    แนวคิด  หลักการการปฐมพยาบาล  การประเมินและสังเกตอาการ

ผิดปกติเบ้ืองตน้  การปฐมพยาบาลในภาวะฉุกเฉินในบา้นและชุมชน การช่วยฟ้ืนคืนชีพเบ้ืองตน้  

ยาสามญัประจาํบา้นและวิธีการใช้ความปลอดภยัและการบรรเทาความทุกข์ทรมานก่อนส่งต่อ

สถานบริการทางการแพทย ์
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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 สนัทนาการเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพ    2(1-2-3) 

    Physical Education and Recreation for Fitness Promotion 

    ความหมาย หลกัการ และองคป์ระกอบของพลศึกษาและสันทนาการ ท่ีมี

ความสําคญัต่อการเจริญเติบโต และพฒันาการทางด้านร่างกายและอารมณ์ของมนุษย์ การใช้

กิจกรรมพลศึกษาและกิจกรรมสันทนาการ เพื่อใหเ้กิดทกัษะและการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

และอารมณ์ท่ีมีผลต่อการดาํรงชีวติ 

    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 

 

  731101   ทกัษะชีวติและสุขภาพวยัรุ่น      2(2-0-4) 

    Life Skills and Adolescent Health 

    ความหมาย แนวคิด การเจริญเติบโตและพฒันาการ องค์ประกอบทกัษะ

ชีวติ และสถานการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพวยัรุ่น สุขอนามยัการเจริญพนัธ์ุ  สุขภาพทางเพศ  ทกัษะ

ชีวติท่ีจาํเป็นในการวางแผนชีวติ และการพฒันาตนเองเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ   

    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 

 

 กลุ่มพฒันาทกัษะและคุณภาพชีวิต 

  107108    ศิลปะการทาํงานอยา่งเป็นสุข      2 (2-0-4) 

    Art of Working for Happiness 

    แนวคิดเก่ียวกับชีวิตท่ีเป็นประสบการณ์มนุษย์ วิถีแห่งการเรียนรู้อยู่

ร่วมกนัเพื่อบรรลุเป้าหมายแห่งตนอย่างสมดุลและกลมกลืนตามจริงในการดาํเนินชีวิตและการ

ทาํงาน ดว้ยความเขา้ใจในความหมายของความสุขและความสําเร็จท่ีแทจ้ริง โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้แบบก่อเกิดการเปล่ียนแปลงสู่ความเจริญงอกงาม ภายใตห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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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   การเสริมสร้างบุคลิกภาพและพฒันาตน    2(2-0-4) 

    Personality and Self Development 

    แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ การเขา้ใจตนเอง การเขา้ใจความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล การพฒันาตน การปรับตวัและการพฒันาบุคลิกภาพดา้นต่างๆใหเ้หมาะสมเพื่อ  

การเสริมสร้างและการผดุงรักษาคุณภาพชีวติท่ีดี  

    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   รู้รอบเร่ืองอาหาร        2(2-0-4) 

    Food Scholar 

    ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อาหารเพื่อการบริโภคทัว่ไป ผลิตภณัฑ์อาหาร

เพื่อสุขภาพ ผลิตภณัฑอ์าหารดดัแปรพนัธุกรรม ผลิตภณัฑ์อาหารในอนาคต แนวทางบริโภคอาหาร

ตามวยั และแนวทางการสร้างความปลอดภยัในการบริโภคอาหาร 

   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   อารมณ์และการจดัการความเครียด     2(2-0-4) 

    Emotion and Stress Management  

    ความหมาย ความสําคญั อิทธิพลของความเครียดท่ีมีต่อการดาํรงชีวิต 

หลกัการ แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียด การประเมินความเครียดดว้ยตนเอง  ความสําคญั

ของอารมณ์ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต คุณลกัษณะตวัตนท่ีสัมพนัธ์กบัความเครียด  

การปรับเปล่ียนความคิด การคิดเชิงบวก การเผชิญปัญหา การฝึกประสบการณ์การผ่อนคลาย

ความเครียด  การประยกุตเ์ทคนิคการจดัการความเครียดในการทาํงานและการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 

    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 

 

 กลุ่มปรัชญา ศาสนา และ หน้าทีพ่ลเมือง 

        ใหเ้ลือกเรียนเพิ่มจากกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพหน่วยกิตรวม  5 หน่วยกิต    

       จากรายวชิาต่อไปน้ี 

  257102    เศรษฐศาสตร์ในชีวติประจาํวนั       2(2-0-4) 

    Economics of Everyday Life 

    แนวคิดและหลักการเบ้ืองต้นในการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ

สังคมทั้งทางจุลภาคและมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและตน้ทุนการผลิต รายไดป้ระชาชาติ 

การเงินและการธนาคาร เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลงัรัฐบาล การคา้ระหว่างประเทศ แนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง  การนาํแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยกุตก์บัชีวติประจาํวนัในดา้นต่าง ๆ ของมนุษย ์

    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   หลกัเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาสังคม    2(2-0-4) 

    Sufficiency Economy and Social Development 

    ความหมาย หลักการ แนวคิด  ความสําคัญ แนวทางปฏิบัติ  และ

ความสัมพนัธ์ของหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อการพฒันาตนเองและสังคม   โครงการตามแนว

พระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงกบัการพฒันาสังคม และการประยุกต์ความรู้ของหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อการพฒันาสังคม 

    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 และการพฒันาความคิด 

  402405   การคิดสร้างสรรคเ์พื่อสังคม      2(2-0-4) 

    Creative  Thinking  for  Society 

    หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีความคิดสร้างสรรค ์ความสาํคญัและ 

แนวทางการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ ความสัมพนัธ์ของความคิดสร้างสรรคต์่อการพฒันาสังคม 

การศึกษาและวิเคราะห์สังคมและปัญหาสังคม  การประยุกต์ความรู้ทางการศึกษาและการคิดเชิง

สร้างสรรคเ์พือ่เสนอแนวทางการพฒันาสังคม 

 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ 94 หน่วยกติ 

 -  วชิาแกน 27 หน่วยกติ 

 302111 แคลคูลสั 1 3(3-0-6) 

  Calculus I  

            ฟังก์ชนัและกราฟของฟังก์ชนั  ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชนั  การ

หาอนุพนัธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิสัย  การประยุกต์ของอนุพนัธ์  สมการของเส้น

สัมผสัและเส้นตั้งฉาก  ดิฟเฟอเรนเชียลและแบบเชิงเส้น อตัราสัมพทัธ์  ทฤษฎีของโรลและทฤษฎี

ค่ากลาง  การหาค่าสูงสุด-ตํ่าสุดและการทดสอบ  การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพนัธ์  โจทย์

ปัญหาค่าสูงสุด-ตํ่าสุด  อินทิกรัลไม่จาํกดัเขต  เทคนิคการอินทิเกรต   การอินทิเกรตทีละส่วน  การ

อินทิเกรตฟังก์ชันตรีโกณมิติ   และการอินทิเกรตโดยการทาํเป็นเศษส่วนย่อย  การประยุกต์

อินทิกรัลไม่จาํกดัเขต   

            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  

 บุรพวชิา:  302111 

Prerequisite :  302111 

 

           สมการดีกรีสอง  การยา้ยแกนและหมุนแกนพิกดั  อินทิกรัลจาํกัดเขต  

และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลสั  กาประยุกตข์องอินทิกรัลจาํกดัเขต  การหาพื้นท่ี  ปริมาตร  ความ

ยาวของส่วนโคง้  พื้นท่ีผิว  ระบบพิกดัเชิงขั้ว  การหาพื้นท่ี  ความยาวส่วนโคง้และพื้นท่ีผิวเม่ือเส้น

โคง้ถูกกาํหนดโดยสมการเชิงขั้ว  การประมาณค่าอินทิกรัล  แบบท่ีกาํหนดค่าไม่ได ้ และกฎของโล

ปิตาล  อินทิกรัลไม่ตรงแบบ  ลาํดบัและอนุกรม  ฟังก์ชนัหลายตวัแปร  ลิมิตและความต่อเน่ืองของ

ฟังกช์นัหลายตวัแปร  อนุพนัธ์ยอ่ย 

            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 ˆl'Hopital's rule,  Improper integrals. Sequences and series   Functions of several 

variables,  Limits and continuities of functions of several variables,  Partial derivative    

 

303101    เคมี 1            3(3-0-6) 

    Chemistry I  

       ปริมาณสารสัมพนัธ์   โครงสร้างของอะตอม  ตารางธาตุ  พนัธะเคมี  แก๊ส  

ของเหลว  ของแขง็  สารละลาย อุณหพลศาสตร์  และจลนศาสตร์เคมี 

    Stoichiometry Atomic structure Periodic table of element Gas Liquid 

Solid Solution Thermodynamics and Kinetics 

 

303102    เคมี 2            3(3-0-6) 

    Chemistry II  

 บุรพวชิา : 303101 

                          Prerequisite(s) : 303101 

        สมดุลเคมี กรด-เบส  สมดุลกรดและเบส  สมดุลการละลาย  การเกิดสาร 

เชิงซอ้น  ปฏิกิริยารีดอกซ์  เคมีไฟฟ้า  ธาตุเรพรีเซนเตตีฟและธาตุทรานซิชนั  เคมีอินทรียเ์บ้ืองตน้  

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   ปฏิบติัการเคมี       1(0-3-1) 

    Chemistry Laboratory 

                บุรพวชิา : 303102 หรือเรียนพร้อมกบั 303102  303104 หรือเรียนพร้อมกบั 

    303104 

   Prerequisite(s) or co-requisite(s) : 303102  303104 

    ปฏิบติัการเคมีท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิา 303101  303102 และ 303104 

              Chemistry experiments related to 303101  303102 and 303104 

 

306100 ชีววทิยาทัว่ไป 1      3(3-0-6) 

General Biology I 

      หลกัชีววทิยาพื้นฐานของส่ิงมีชีวติ  ศึกษาเซลล ์   เน้ือเยื่อ   การหายใจ

ระดบัเซลล ์ การสังเคราะห์แสง  การทาํงานของระบบต่าง ๆ พนัธุกรรม  ววิฒันาการ   การจดั

หมวดหมู่  และนิเวศวทิยา 

      Principles of biology, biology basis, cells, tissues,  cellular  respiration, 

photosynthesis, physiology, genetics, evolution, classification and ecology 

 

306101 ปฏิบติัการชีววทิยาทัว่ไป 1    1(0-3-1) 

General Biology Laboratory I 

บุรพวชิา:  306100 หรือเรียนพร้อมกบั  306100 

Prerequisite:  306100 or co-prerequisite:  306100 

       ปฏิบติัการพื้นฐานทางชีววทิยาเก่ียวกบักลอ้งจุลทรรศน์    เซลล ์   เน้ือเยือ่    

สรีรวทิยา  พนัธุกรรม    การจดัหมวดหมู่  และนิเวศวทิยา 

            Basic laboratories on biology, ie, microscopes, cells, tissues, 

physiology, genetics, classification and ecology  
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308100 ฟิสิกส์ 1       3(3-0-6) 

Physics I 

                           โครงสร้างและขอบเขตของฟิสิกส์   เวคเตอร์   จลนศาสตร์   แรงและการ

เคล่ือนท่ีของวตัถุ งานและพลงังาน   การเคล่ือนท่ีของกลุ่มอนุภาค   การเคล่ือนท่ีของวตัถุแข็งเกร็ง   

กลศาสตร์ของไหล   การสั่น   คล่ืนกล   อุณหภูมิและความร้อน   สมบติัเชิงความร้อนของสสาร   

กฎขอ้ท่ีหน่ึงของอุณหพลศาสตร์   กฎขอ้ท่ีสองของอุณหพลศาสตร์ 

        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 ฟิสิกส์ 2       3(3-0-6) 

   Physics II 

  บุรพวชิา: 308100 

  Prerequisite: 308100 

            ไฟฟ้าสถิต   วงจรไฟฟ้ากระแสตรง   แม่เหล็กไฟฟ้า   ไฟฟ้ากระแสสลบั  

คล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้าและแสง   แสงเชิงเรขาคณิตและเชิงกายภาพ   ฟิสิกส์ยคุใหม่   ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 

             Electrostatics, direct current circuits, electromagnetism, alternating 

current circuits, electromagnetic wave and light, geometric and physical optics, modern physics, 

nuclear physics  

 

308102   ปฏิบติัการฟิสิกส์เบ้ืองตน้ 1    1(0-3-1) 

    Introductory Physics Laboratory I 

  บุรพวชิา  : 308100 และ 308101  หรือเรียนพร้อมกบั 308101 

 Prerequisite(s) : 308100 and 308101 or co-requisite(s) : 308101 

                 ปฏิบติัการในเร่ืองเก่ียวกบัเน้ือหาวชิา 308100 และ 308101  

    Operating related to subject of 308100 and 308101 
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  312100 สถิติเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 

   Elementary Statistics 

             ขอ้มูล การนาํเสนอขอ้มูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ ตวั

แปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่มวิ

ยุตและตวัแปรสุ่มต่อเน่ือง การแจกแจงของตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน

เก่ียวกบัพารามิเตอร์ของประชากรหน่ึงกลุ่มและสองกลุ่ม 

             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  

 

 -  วชิาเฉพาะดา้น 12 หน่วยกติ 

            302221   แคลคูลสั 3                                    3(3-0-6)

              Calculus III 

                          บุรพวชิา   :  302112 

             Prerequisite:  302112 

             เวกเตอร์และเรขาคณิตวเิคราะห์ในสามมิติ  ฟังกช์นัค่าจริงหลายตวัแปร  

แคลคูลสัเชิงอนุพนัธ์และการประยกุตข์องฟังกช์นัค่าจริงหลายตวัแปร  แคลคูลสัเชิงปริพนัธ์  และ

การประยกุตข์องฟังกช์นัค่าจริงหลายตวัแปร 

             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    พีชคณิตเชิงเส้น 1                        3(3-0-6) 

                            Linear Algebra I 

              เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น  ตวักาํหนด  ปริภูมิเวกเตอร์  และ

สมบติัทัว่ไปของเวกเตอร์ใน nR   เช่น นอร์ม  ฐาน   และผลคูณภายใน  การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ  

เวกเตอร์เฉพาะ  และการประยกุต ์

              Matrices and systems of linear equations, determinants,  Vector spaces 

and general properties of vectors in nR  including norms, bases and inner products, linear 

transformations, eigenvalues, eigenvectors and applications  
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               302241   หลกัและวธีิการของคณิตศาสตร์                                  3(3-0-6) 

                Principles of Mathematics 

               ตรรกศาสตร์และการอา้งเหตุผล วธีิการพิสูจน์แบบต่างๆ หลกัการอุปนยั

เชิงคณิตศาสตร์ หลกัการช่องนกพิราบ ทฤษฎีเชตเบ้ืองตน้  ความสมัพนัธ์และฟังกช์นั  ระบบ

จาํนวน  

              Logics  arguments,  Method of proofs; mathematical induction, pigeon 

hole principle,  Elementary set theory,  Relations and functions,  Number systems  

 

           312210 วธีิเชิงสถิติ      3(3-0-6) 

  Statistical Methods 

บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite:  312100 

  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การถดถอยเชิงเดียวและ

พหุคูณ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบฉบบั การทดสอบด้วยไคกาํลงัสอง การทดสอบไม่อิ

พารามิเตอร์การแปลผลจากโปรแกรมสาํเร็จรูปเชิงสถิติ 

           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  

 

         -  วชิาเอก                     55      หน่วยกติ 

 วิชาเอกบังคับ                26      หน่วยกติ 

                302251  ความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้และการประยกุต ์                     3(3-0-6) 

                 Elementary Probability and Applications 

                 หลกัการนบัพื้นฐาน  ความน่าจะเป็นของปัญหาต่าง ๆ   ตวัแปรสุ่ม  ความ

คาดหมาย การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปัวซง   การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก   การแจกแจง

ทวินามนิเสธ   การแจกแจงปกติ  การแจกแจงแบบเลขช้ีกาํลงั ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ   ทฤษฎีเกม

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  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั                      3(3-0-6) 

   Ordinary Differential Equations 

                  บุรพวชิา  :  302111 

                  Prerequisite:  302111 

                 สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น

อนัดบัสูง การหาคาํตอบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นเอกพนัธ์ท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นค่าคงท่ี 

การหาคาํตอบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นไม่เอกพนัธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธ์ิ และวิธี

แปรตวัพารามิเตอร์ สมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร การหาคาํตอบโดย

ใชอ้นุกรมและระเบียบวธีิของโฟรเบนิอุส  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกตใ์นการหาคาํตอบ

ของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญัเชิงเส้น  

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   ระเบียบวธีิเชิงตวัเลข     4(2-4-8) 

Numerical Methods 

การวเิคราะห์ค่าคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของ 

ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากาํลงัสองนอ้ยสุด การหาอนุพนัธ์และ

การหาปริพนัธ์เชิงตวัเลข ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการเชิงอนุพนัธ์ 

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  ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้                       3(3-0-6) 

    Introduction to Complex Variables 

               บุรพวชิา  :  302221 

                Prerequisite:  302221 

จาํนวนเชิงซอ้นและฟังกช์นัเชิงซอ้น  การหาอนุพนัธ์   และการหา 

ปริพนัธ์ของฟังกช์นัเชิงซอ้น  สูตรอินทิกรัลของโคชี  อนุกรมเทยเ์ลอร์และอนุกรมของลอเรนต ์ 

ส่วนตกคา้ง  การส่งคงแบบและการประยกุต ์

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  พีชคณิตนามธรรม 1          3(3-0-6) 

    Abstract Algebra I 

               บุรพวชิา  :  302241 

  Prerequisite:  302241 

การดาํเนินการทวิภาค  กรุปและกรุปยอ่ย  กรุปของชั้นสมภาค  กรุปของ 

การเรียงสับเปล่ียน  กรุปวฏัจกัร  โคเซต  กรุปยอ่ยปรกติ  สาทิสสัณฐานและกรุปผลหาร   ริงและริง

ยอ่ย  ทฤษฎีบทเก่ียวกบัริงและริงยอ่ย  สาทิสสันฐานของริง  ไอดีล ริงผลหาร  ตวัหารของศูนย ์ 

อินทิกรัลโดเมนและริงการหาร, ฟีลด ์ และทฤษฎีบทเก่ียวกบัฟีลด ์

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  ทฤษฎีจาํนวน           3(3-0-6) 

   Theory of Numbers 

                             บุรพวชิา  :  302241 

                             Prerequisite:  302241 

สมบติัพื้นฐานของจาํนวนเต็ม  การหารลงตวั  ขั้นตอนวธีิของยคุลิด  

ตวัหารร่วมมาก ตวัคูณร่วมนอ้ย  ฟังกช์นัเลขคณิต  สมภาค  เศษส่วนต่อเน่ือง  จาํนวนเตม็เกาส์เซียน  

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  การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์                       3(3-0-6) 

    Vector Analysis 

บุรพวชิา  :  302221 

  Prerequisite:  302221  

ฟังกช์นัค่าเวกเตอร์  อนุพนัธ์ของฟังกช์นัค่าเวกเตอร์  เวกเตอร์สัมผสัและ 

เวกเตอร์ตั้งแนวฉาก รัศมีความโคง้  ทฤษฎีเก่ียวกบัสนามเวกเตอร์   ปริพนัธ์ตามเส้นและปริพนัธ์

ตามผวิ  และการประยกุต ์ 

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  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 

    Mathematical Analysis 

   บุรพวชิา  :  302241 

  Prerequisite:  302241 

จาํนวนจริง สมบติัเก่ียวกบัขอบเขต ความบริบูรณ์  ลาํดบัของจาํนวนจริง   

ทอพอโลยบีน Rn  ฟังกช์นัและลิมิต  ภาวะต่อเน่ือง  อนุพนัธ์และปริพนัธ์แบบรีมนัน์-สตีลตเ์ชส  

Real number, properties of bounded, completeness, sequence of real  

numbers, topology on Rn,  functions and limits, continuity, derivatives, Riemann integral, 

Stieltjes’s integral  

 

302493  สมัมนา                        1(0-2-1) 

                          Seminar 

ศึกษาและอภิปรายงานวจิยัทางคณิตศาสตร์  โดยคน้ควา้จากวารสารและ 

เอกสารทางคณิตศาสตร์  

Study and discussion of mathematics researches 
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302494  ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์                                       2(0-4-2) 

                           Special Problems in Mathematics 

ศึกษาปัญหาพิเศษต่างๆทางคณิตศาสตร์  

Topics in various branches of mathematics  

 

                 วิชาเอกเลือก 29 หน่วยกติ 

                  ก. เลอืกเรียนไม่น้อยกว่า   18  หน่วยกติ         

302203  วยิตุคณิต                        3(3-0-6) 

                             Discrete Mathematics 

สัมประสิทธ์ิทวนิามและเอกลกัษณ์การจดัหมู่ ความสัมพนัธ์เวยีนเกิดและ  

การนบักราฟและการประยกุต ์ข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงการจดั ออโตมาตา ไวยากรณ์และ

ภาษา ระบบเชิงพีชคณิต 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  แคลคูลสัขั้นสูง           3(3-0-6) 

  Advanced Calculus 

                             บุรพวชิา  :  302221  และ  302241 

                             Prerequisites:  302221 and 302241 

ลาํดบัและอนุกรมของฟังกช์นั  สูตรเทยเ์ลอร์และการประยกุต ์ อนุกรมฟู 

เรียร์ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ  ฟังกช์นัแกมมาและฟังกช์นับีตา  การแปลงฟูเรียร์  ปริพนัธ์เชิงวงรี 

Sequences and series of functions, Taylor’s formula and applications,  

Fourier series, improper integral, gamma and beta functions, Fourier transformation, elliptic 

integrals  

 

302336  สาํรวจเรขาคณิต                        3(3-0-6) 

                          Survey of Geometry 

สัจพจน์ของเรขาคณิตแบบยคูลิด และการคน้พบเรขาคณิตแบบไม่ยคูลิด  

เน้ือหาของเรขาคณิตแบบยคูลิต ทฤษฏีบทเบ้ืองตน้ ทฤษฏีบทเมเนเลอสั ทฤษฏีบทเชวา การผกผนั 

เน้ือหาเบ้ืองตน้ของเรขาคณิตแบบไม่ยคูลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา และเรขาคณิตอิลลิปติก 
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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  หลกัการจดัอนัดบัดี  จาํนวนเชิงการนบัและ 

จาํนวนเชิงอนัดบัท่ี         

               Axiomatic theory, axiom of choice, well-ordering principle,  cardinal and ordinal 

number  

 

302446  ทอพอโลยเีบ้ืองตน้           3(3-0-6) 

   Introduction to Topology 

                บุรพวชิา  :  302241 

               Prerequisite:  302241 

ปริภูมิเมทริกซ์  ปริภูมิเชิงทอพอโลย ี ความบริบูรณ์  ภาวะต่อเน่ืองของฟังกช์นั  

ปริภูมิกระชบั ปริภูมิเช่ือมโยง 

Metric and topological spaces, completeness, continuity, compact space,  

connected space    

 

302452  ทฤษฎีความน่าจะเป็น           3(3-0-6) 

                         Probability Theory 

              บุรพวชิา  :  302251 

               Prerequisite:  302251 

ความน่าจะเป็น  ตวัแปรสุ่ม  การแจกแจงทวนิาม  การแจกแจงปัวซง  การแจกแจง 

ทวนิามนิเสธ   การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก  การแจกแจงเอกรูป  การแจกแจงปกติ  การแจกแจง

บีตา  การแจกแจงแกมมา   การแจกแจงไคกาํลงัสอง  การลู่เขา้สโทแคสติก  กฎของจาํนวนมาก  

และฟังกช์นัก่อกาํเนิดโมเมนต ์

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  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6)  

   Numerical Analysis I 

               บุรพวชิา  :  ผา่นการเรียนวชิาการเขียนโปรแกรม 1 รายวชิา  

ค่าคลาดเคล่ือนและตวัเลขนยัสาํคญั  การประมาณค่าในช่วง  ผลเฉลยเชิงตวัเลข 

ของสมการเชิงเส้น  และระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น  การประมาณค่า

แบบสไปลน์   สมการถดถอย  การหาอนุพนัธ์และการหาปริพนัธ์ 

Error and significant digit, interpolation, numerical solution of linear equations  

and system of linear and non-linear equations, splines approximation,  differentiation and 

integration  

 

302474  การวเิคราะห์เชิงจริง                        3(3-0-6) 

   Real Analysis  

                บุรพวชิา  :  302372 

                Prerequisite:  302372 

รากฐานเบ้ืองตน้ของการวเิคราะห์เชิงจริง  สัจพจน์ของจาํนวนจริง ลาํดบัของ 

จาํนวนจริง เซตเปิดและเซตปิดของจาํนวนจริง เซตมีขอบเขต เมเชอร์แบบเลอเบก  ปริพนัธ์เลอเบก  

ปริภูมิบานาคแบบฉบบัปริภูมิ  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  แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้                      3(3-0-6) 

               Introduction to Mathematical Modelling 

การสร้างและวเิคราะห์แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์ ผลเฉลยของปัญหาท่ีไดจ้าก 

แบบจาํลองเชิงคณิตศาสตร์ และการวเิคราะห์ผลลพัธ์ 

 Construct and analyze mathematical models. Evaluate solution of the problems 

and analyze the results 
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302484   สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย      3(3-0-6)  

                             Partial Differential Equations 

สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเชิงเส้นอนัดบัสอง  

สมการคล่ืน สมการความร้อน สมการลาปลาซ ขอ้ปัญหาค่าขอบ และปัญหาค่าเฉพาะ 

First order partial differential equations, Linear second order partial differential  

Equations, Wave equations, Heat Equation, Laplace Equation, Boundary value problems   

 

302491  หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์                      3(3-0-6) 

               Special Topics in Mathematics 

หวัขอ้พิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ ซ่ึงไม่มีเน้ือหาเดียวกบัรายวชิาอ่ืนๆใน 

หลกัสูตรน้ี 

Special topics in areas of mathematics not included in regular courses  

 

ข.เลอืกเรียนเพิม่จากข้อ ก. เพือ่ให้ได้หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า  29  หน่วยกติ 

302382  คณิตศาสตร์การเงิน           3(3-0-6) 

   Mathematics of  Finance 

ดอกเบ้ียและส่วนลด ค่ารายปี และ การวเิคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุน้ 

และพนัธบตัร การชาํระหน้ีในแบบต่างๆ 

Interest and discount, annuities and detail analysis, stocks and bonds,  

amortization and sinking funds  

 

302383  คณิตศาสตร์ประกนัภยั           3(3-0-6) 

                          Mathematics of  Insurance 

แนวคิดของการประกนัภยัและความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัการประกนัภยั  การประกนั 

ชีวติ  การคาํนวณพรีเมียมของการประกนัชีวิต  ทุนสาํรอง 

Concept of insurance, introduction to insurance, life insurance, determining the  

premium, insurance reserve  

 

 

 

 



 76 

 302475  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 2                                    3(3-0-6) 

  Numerical Analysis II 

 บุรพวชิา : 302473 

การแกส้มการเชิงอนุพนัธ์  และระบบสมการเชิงอนุพนัธ์ ปัญหาค่าเร่ิมตน้และ 

ปัญหาค่าขอบ  โดยศึกษาถึงเทคนิคการคาํนวณตามสูตรต่าง ๆ  เช่น  สูตรของรุงเง-คุตตา  สูตรของ

เทยเ์ลอร์  สูตรแบบตวัทา้ย-ตวัแก ้  ฯลฯ  วธีิเบ้ืองตน้ในการหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย  

วธีิผลต่างจาํกดั และวธีิสมาชิกจาํกดั 

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  ทฤษฎีกราฟและการประยกุต ์                       3(3-0-6) 

  Graph Theory and Applications 

กราฟ  วถีิ  ตน้ไม ้ สภาพเช่ือมโยง  เซตอิสระ  เซตปกคลุม  การใหสี้กราฟ  และ 

การไหลในข่ายงาน 

Graph, path, tree, connectivity, independent set, covering set, colouring of a  

graph and network flow  

 

302486  คณิตศาสตร์เชิงการจดัเบ้ืองตน้                       3(3-0-6) 

              Introduction to Combinatorics 

การเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่  หลกัการนบั ปัญหาการแจกจ่าย  ฟังกช์นั 

ความสัมพนัธ์เวยีนเกิด และ ฟังกช์นัก่อกาํเนิด การออกแบบเชิงการจดั  กราฟและตน้ไม ้ และการ

ประยกุต ์

Permutations and combinations, counting principles, recurrence relation and  

generating functions, combinatorial designs, graph and trees with applications  

 

302492  หวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยกุต ์                     3(3-0-6) 

               Special Topics in Applied Mathematics 

หวัขอ้พิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณิตศาสตร์ประยกุต ์ซ่ึงไม่มีเน้ือหาเดียวกบัรายวชิา 

อ่ืนๆในหลกัสูตรน้ี 

Special topics in areas of applied mathematics not included in regular courses  

 



 77 

312320  การวเิคราะห์การถดถอย                                                3(3-0-6) 

                         Regression Analysis 

              บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite: 312100 

          ตวัแบบการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ ตวัแบบการถดถอย

พหุคูณ    การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมุติฐาน และการตรวจสอบขอ้สมมุติของตวั

แบบ การตรวจสอบขอ้มูลท่ีมีค่าผดิปกติ การตรวจสอบเศษเหลือ การวเิคราะห์ปัญหาอตัต

สหสัมพนัธ์และการมีพหุสัมพนัธ์ การเลือกตวัแบบ การประยกุตโ์ปรแกรมสาํเร็จรูปเชิงสถิติ 

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 

             บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite: 312100 

หลกัการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์  

แผนแบบจตุัรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล การเปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบขอ้สมมุติ การ

หาขนาดตวัอยา่งสาํหรับแต่ละแผนแบบ แผนแบบสปลิทพลอต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม

เก่ียว การประยกุตโ์ปรแกรมสาํเร็จรูปเชิงสถิติ 

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  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์          3(3-0-6) 

                         Non-Parametric Statistics 

             บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite: 312100 

ความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                           

การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบสาํหรับประชากรหน่ึงกลุ่มและประชากรสองกลุ่มข้ึนไป           

Meaning and advantage of non-parametric statistics, goodness of fit test, test for  

one population and two or more populations 

 

312325  อนุกรมเวลาและเลขดชันี                       3(3-0-6) 

                         Time Series and Index Number 

             บุรพวชิา:  312210 

 Prerequisite: 312210 

ขอ้มูลอนุกรมเวลา  การวิเคราะห์แนวโนม้  แนวโนม้เชิงคณิตศาสตร์  เส้นโคง้และ 

การปรับเรียบดว้ยเส้นโคง้เลขช้ีกาํลงั  การแปรผนัตามฤดูกาล การแปรผนัตามวฏัจกัร และการแปร

ผนัเน่ืองจากเหตุการณ์ไม่สมํ่าเสมอ  การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสาํหรับการทาํนาย  การใชเ้ลขดชันี  

ชนิดของดชันีราคา  การเปล่ียนฐาน  เลขดชันีเชิงปริมาณ  มโนคติของเลขดชันี  เลขดชันีแบบลูกโซ่             

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 สถิติคณิตศาสตร์ 1                       3(3-0-6) 

                          Mathematical Statistics I 

             บุรพวชิา:  302221 และ 312100 

 Prerequisite: 312221  and  312100 

ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัการแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม การ 

แจกแจงตามขอบ การแจกแจงมีเง่ือนไข ค่าคาดหมายและความแปรปรวนของตวัแปรสุ่ม การแจก

แจงรูปแบบพิเศษอ่ืนๆ การแปลงของตวัแปรสุ่ม ฟังกช์นัก่อกาํเนิดโมเมนต ์ การแจกแจงของสถิติ

อนัดบั 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  สถิติคณิตศาสตร์ 2                        3(3-0-6) 

                         Mathematical Statistics II 

             บุรพวชิา:  312331 

 Prerequisite: 312331 

การประมาณค่าแบบจุด วธีิหาตวัประมาณค่าแบบจุด ไดแ้ก่ วธีิโมเมนต ์วธีิความ 

ควรจะเป็นสูงสุด วธีิไคกาํลงัสองตํ่าสุด วธีิกาํลงัสองนอ้ยสุด และวธีิของเบส์ คุณสมบติัของตวั

ประมาณค่าแบบจุด ตวัประมาณค่าไม่เอนเอียงท่ีมีความแปรปรวนตํ่าสุด ทฤษฎีบทราว-แบล็คเวลล ์

อสมการคราแมร์-ราว การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ การทดสอบท่ีมี

กาํลงัสูงสุดเสมอ การทดสอบอตัราส่วนควรจะเป็น การทดสอบอตัราส่วนความน่าจะเป็นโดยลาํดบั 

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  การวจิยัดาํเนินงาน 1                        3(3-0-6) 

                         Operations Research I               

             บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite: 312100 

ประวติัและความหมายของการวจิยัดาํเนินการ  กาํหนดการเชิงเส้น   ปัญหาการ 

ขนส่ง  ปัญหาการจดัสรรงาน  ทฤษฎีเกม ข่ายงานเพิร์ตและซีพเีอม็ 

History and meaning of operations research, linear programming, transportation  

problem, assignment problem, game theory, Pert network and CPM 
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312341  การวจิยัดาํเนินงาน 2                        3(3-0-6) 

                         Operations Research II               

             บุรพวชิา:  312340 

 Prerequisite: 312340 

กาํหนดการพลวตั  ทฤษฎีพสัดุคงคลงั  ลูกโซ่แบบมาร์คอฟ  ทฤษฎีแถวคอย   

การจาํลองเบ้ืองตน้ 

Dynamic programming, inventory theory, Markov chain, queueing theory,  

introduction to simulation  

 

312350  เทคนิคการชกัตวัอยา่ง                        3(3-0-6) 

                         Sampling Techniques               

             บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite: 312100 

          ประโยชน์ของการสาํรวจตวัอยา่ง ขั้นตอนในการสาํรวจตวัอยา่ง  ค่าคลาดเคล่ือน

ในการสาํรวจตวัอยา่ง ทฤษฎีและเทคนิคของการชกัตวัอยา่งแบบใชค้วามน่าจะเป็น การชกัตวัอยา่ง

แบบสุ่มเชิงเดียว การชกัตวัอยา่งแบบแบ่งเป็นชั้น การชกัตวัอยา่งแบบมีระบบ การชกัตวัอยา่งแบบเกาะ

กลุ่มชั้นเดียวและสองชั้น   การประมาณค่ายอดรวมของประชากรและค่าเฉล่ียของประชากรดว้ยตวั

ประมาณค่าอตัราส่วนและตวัประมาณค่าการถดถอย การหาขนาดตวัอยา่ง 

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               

             บุรพวชิา:  312100 

 Prerequisite: 312100 

ความรู้เบ้ืองตน้และสถิติพื้นฐานของทฤษฎีความน่าจะเป็นในการควบคุมคุณภาพ  

แผนภูมิควบคุมสาํหรับขอ้มูลเชิงปริมาณ ไดแ้ก่ แผนภูมิชิวฮาร์ท แผนภูมิ CUSUM และแผนภูมิ 

EWMA แผนภูมิควบคุมสําหรับขอ้มูลเชิงคุณลกัษณะ ไดแ้ก่ แผนภูมิควบคุมสําหรับเศษส่วน

ผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง แผนภูมิควบคุมสาํหรับจาํนวนผลิตภณัฑท่ี์บกพร่อง แผนแบบการชกัตวัอยา่ง

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 หลกัการโปรแกรม 1                       3(2-2-5) 

                          Programming Fundamental I 

หลกัการแกปั้ญหา แนวคิด บทบาทและหนา้ท่ีของขั้นตอนวธีิ การประยกุต ์

ขั้นตอนวธีิ; การพฒันา การทดสอบ การหาท่ีผิด และการแกไ้ขโปรแกรมไวยากรณ์และความหมาย

ของภาษาระดบัสูง, การแทนจาํนวน พิสัย ความแม่นยาํ และความผิดพลาดจากการประมาณค่า, 

ค่าคงท่ี ตวัแปร นิพจน์ และการกาํหนดค่า, การรับขอ้มูลเขา้และการแสดงผลอยา่งง่าย, โครงสร้าง

ควบคุมการทาํงานของโปรแกรมแบบมีการเลือกและแบบทาํซํ้ า, โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า, 

แนวคิดของการเรียกซํ้ าและฟังก์ชนัเวียนเกิดอย่างง่าย, การแทนขอ้มูลตวัอกัขระ, ขอ้มูลชนิดแถว

ลาํดบัและการประมวลผล, สายอกัขระและวธีิการประมวลผล 

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 หลกัการโปรแกรม 2                       3(2-2-5) 

               Programming Fundamental II 

            บุรพวชิา : 886201  

              Prerequisite : 886201  

 

การใชง้านตวัช้ีและตวัอา้งอิง การจดัสรรหน่วยความจาํแบบพลวตัร ระเบียนและ 

การประมวลผล การนาํระเบียนและฟังกช์นัสร้างเป็นคลาส แนวคิดและการออกแบบเชิงวตัถุ  การ

ห่อหุม้และการซ่อนสารสนเทศ  ความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมและการประยกุต ์  คลาส และ

คลาสยอ่ย  การรับทอด  การกาํหนดภาระเกินและการรับช่วงคุมแทน และภาวะพหุสัณฐาน  การ
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ประยกุตโ์ปรแกรมเชิงวตัถุเพื่อสร้างและจดัการโครงสร้างขอ้มูลอยา่งง่ายไดแ้ก่ รายการ รายการโยง 

กองซอ้น และแถวคอย, การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์เบ้ืองตน้ 

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  โครงสร้างขอ้มูลและอลักอริทึม                                                                3(3-0-6) 

                Data Structures and Algorithms      

          หลกัการในการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีเบ้ืองตน้ ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีแบบ

ต่างๆ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีสําหรับการคาํนวณ ขั้นตอนวิธีการในการค้นข้อมูลและความ

ซบัซ้อน; เรียงลาํดบั และทวิภาค, ขั้นตอนวิธีในการเรียงขอ้มูลอย่างง่าย (ความซับซ้อนในระดบั

กาํลงัสองของขอ้มูล) และขั้นตอนท่ีมีประสิทธิภาพ (ความซบัซ้อนในระดบัลอการิทึมของจาํนวน

ขอ้มูล), ตารางแฮชและวิธีการป้องกนัการชนกนัของขอ้มูล ตน้ไมค้น้หาแบบทวิภาค การประยุกต์

โครงสร้างขอ้มูลแบบกราฟ; การแทนขอ้มูล การแวะผา่น การหาระยะทางท่ีสั้นท่ีสุด การหาตน้ไม้

ทอดขา้ม และการเรียงตาํแหน่งขอ้มูลในกราฟ  

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 

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 83 

เอกสารแนบหมายเลข  2 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร และอาจารย์ประจาํ 

 

อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

1.  นางพรทิพย ์ สินุธก    

ผลงานทางวชิาการ  

  1.  พรทิพย ์ สินุธก  สมการเชิงอนุพนัธ์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  พ.ศ. 2529 

  2.  พรทิพย ์ สินุธก  การวเิคราะห์เวกเตอร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  พ.ศ. 2530 

 

2.  นายวาทิตย ์  ชูมณีโชติ       

ผลงานทางวชิาการ 

  วาทิตย ์ ชูมณีโชติ  ความวเิคราะห์เชิงซอ้น มหาวทิยาลยับูรพา  2535 

  วาทิตย ์ ชูมณีโชติ  ความวเิคราะห์เวกเตอร์ มหาวทิยาลยับูรพา  2535 

 

3.   นายอภิชาติ   เนียมวงษ ์  

ผลงานทางวชิาการ   

Lenbury Y, Neamvonk A, Amornsamankul S, and Puttapiban P, Bio Systems 49(3):191-

203, 1999. 

 

4. นางสาวสินีนาฏ   ศรีมงคล     

ผลงานทางวชิาการ  

Wiwatanapataphee, B, Srimongkol, S, Wu, YH. Modeling of PMMA bone cement flow 

through femoral canal and cancellous bone. International Journal of Pure and Applied 

Mathematics Vol. 43 No.2, 2008. pp. 295–308. 

 Srimongkol, S, Wiwatanapataphee, B, Wu, YH. Computer simulation of PMMA bone 

cement flow through femoral canal and cancellous bone. ANZIAM Journal (EMAC 2005) Vol. 

47, 2006. pp. C404–C418. 
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    Srimongkol, S., Wiwatanapataphee B. A Mathematical Model and Numerical Solutions 

of Wave Propagation in Shallow Water, Proc. of the 9th Annual National Symposium on 

Computational Science and Engineering , Mahidol University , Thailand , 2005. pp.349–358. 

 

5.  นางสาวจุฑารัตน์   คงสอน    

ผลงานทางวชิาการ 

Kongson, J., Thompson, B., Lenbury, Y., Multiple solutions for systems of differential 

equations with nonlinear boundary conditions, (2009), Nonlinear Stud.  
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