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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตบางแสน  คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    25490191106507 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science Program in Mathematics 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Bachelor of Science (Mathematics) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  B.Sc. (Mathematics) 
 

3. วิชาเอก    ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
  หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   
  หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร   
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
   ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
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5.3 ภาษาที่ใช้   
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอ่ืน (ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือชุมชน)  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
  ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน................................................................. ....................... 
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน 
   EEC model  
   CWIE 
   อ่ืน ๆ ระบุ .............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน/หน่วยงานอื่น  
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

 
 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา 2564 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
  วันที่ 24  เดือน  กุมภาพันธ์    พ.ศ. 2564 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งพิเศษท่ี 1/2564 
  วันที่ 17  เดือน  มีนาคม    พ.ศ. 2564 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิจัย นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
8.2 ครู อาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน 
8.3 นักคณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
8.4 นักวิเคราะห์การเงินในบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารและสถาบันการเงิน 
8.5 นักวางแผนการผลิตในโรงงาน 
8.6 นักเขียนโปรแกรม นักทดสอบโปรแกรม 

 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 (1)  นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล     เลขประจ าตัวประชาชน 3-7704-0055X-XX-X 
   ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2551 
   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2547 
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2545  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5 เรื่อง 
 
 (2)  นายอภิชาติ  เนียมวงษ์     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2004-0007X-XX-X 
   Ph.D. (Applied Mathematics) Newcastle University อังกฤษ  พ.ศ. 2552  
   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539 
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  พ.ศ. 2536 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 5  เรื่อง 
 
 (3) นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน เลขประจ าตัวประชาชน 3-6799-0007X-XX-X 
  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2552 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2547 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2544 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 3  เรื่อง 
 

(4)  นายชาติไทย  ไทยประยูร    เลขประจ าตัวประชาชน 1-1005-0013X-XX-X 
  ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2557  
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2553  
  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2550 
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  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 6  เรื่อง 
 
 (5)  นายลี  ศาสนพิทักษ์ เลขประจ าตัวประชาชน 1-7099-0030X-XX-X 
  วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564) จ านวน 3 เรื่อง 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” เป็นยุทธศาสตร์ในการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพของประเทศในทุกภาคส่วน และ
พัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  นโยบาย Thailand 
4.0 จะช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและภาคบริการ บนฐานของ
เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมโดยเน้นการพัฒนาใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย  โดยโครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (The Eastern Economic Corridor :EEC) เป็นโครงการพัฒนาพ้ืนที่โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือต่อยอดการพัฒนาพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งเป็นที่รู้จักกว่า 30 ปี หรือที่เรียกว่า 
อีสเทิร์นซีบอร์ด ซ่ึงโครงการ EEC มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ระยอง ชลบุรี 
และฉะเชิงเทรา แผนการพัฒนาอีอีซี เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาพ้ืนที่ ทั้งทางกายภาพและทาง
สังคม เพ่ือเป็นการยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยรวมทั้งทางด้านการท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรม ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะภูมิ
ประเทศของประเทศไทยอยู่ในจุดที่ได้เปรียบประเทศอ่ืน ๆ ในเรื่องการสื่อสาร คมนาคม ขนส่งทางโลจิ
สติกต่าง ๆ ผ่านการเชื่อมต่อ East-West Economic Corridor จากประเทศพม่า ผ่านประเทศไทยไปที่
ประเทศลาว กัมพูชาและเวียดนาม หรือการเป็นศูนย์กลางทางการบิน  ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมความ
พร้อมในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประชากรใน
ประเทศ ป้องกันปัญหาอันเกิดจากความเหลื่อมล้ าทั้งทางด้านการศึกษา สิทธิในการเข้าถึงบริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ จากภาครัฐ รวมถึงปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน เพ่ือให้ประเทศเกิด
การพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มั่นคงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันบุคลากรด้านการวิจัย
และการพัฒนาของประเทศยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรมในระดับก้าวหน้า ในการนี้กระบวนการเรียนรู้และศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์เป็นพ้ืนฐานส าคัญในการเสริมสร้างความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่าง
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ถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์อันจะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ต่าง ๆ 
จ านวนมาก การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรคณิตศาสตร์จึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนมีความสามารถและ
ทักษะในวิชาทางคณิตศาสตร์อย่างลึกซึ้งระดับหนึ่ง เพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
รัฐบาลได้มีนโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการรักษา

ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ที่ท าการเรียนการสอน  ซึ่งเนื่องจากเดิมนั้นส่วน
ใหญ่แล้วเนื้อหาทางคณิตศาสตร์เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพิสูจน์  เกี่ยวกับการค านวณ เป็นต้น  การเรียน
การสอนจึงยังไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลักดันให้สังคมดีขึ้น ดังนั้นเ พ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ
รัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมให้สังคมดีขึ้น จึงต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้สามารถประยุกต์การเรียน
การสอนที่มีการสอดแทรกความรู้ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้มากข้ึนกว่าเดิม 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  (พ.ศ. 2551- 
2565) ที่เนนการพัฒนาคนใหมีคุณลักษณะในดานทักษะการสื่อสาร การท างานเปนหมูคณะ การแก
ปัญหา การรับความเสี่ยง การออกแบบและการสรางสรรค ความรับผิดชอบตอตนเองและผู้อื่น การเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการตนเองและจริยธรรม การศึกษาในระดับอุดมศึกษาควรเพ่ิมพ้ืนที่การเรียน
รูของนิสิตในแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม สมรรถนะพ้ืนฐานร่วมที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการที่เป็นแหล่ง
ความรูความสามารถเชิงบูรณาการฝงตัวที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในหองที่ขาดปฏิสัมพันธ สราง
ความพรอมเพ่ือเปดโลกทัศนส าหรับบัณฑิตในดานภาษาและวัฒนธรรม รูและเห็นคุณคาของพหุลักษณ 
พหุวัฒนธรรม โดยเนนผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตรที่มีความรูความสามารถทางดาน
วิชาชีพเฉพาะที่มีคุณภาพ และสามารถเรียนรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงใหม  ๆ ในสังคมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่
มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตร์   เพ่ือสนองความต้องการก าลังคนที่ยังมีความขาดแคลน
อยู่อีกมากในภาคการผลิตก าลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูง
ในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนา

ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกท่ีมีแหล่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก ซึ่งต้องอาศัยข้อมูลในการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยที่คณิตศาสตร์เป็นความรู้หลักของการน าไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและ
เป็นพ้ืนฐานของศาสตร์อ่ืน ๆ  ในปัจจุบันเมื่อการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ (data science) มีความส าคัญ
มากขึ้น  คณิตศาสตร์ก็ย่อมมีความส าคัญมากขึ้นเช่นกัน  ดังนั้นจึงมีความเหมาะสมที่มหาวิทยาลัยบูรพา
เปิดสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ในระดับสูงเพ่ือตอบสนองความต้องการก าลังคนทางด้านคณิตศาสตร์ทั้งใน
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่และระดับประเทศ 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
 13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  89510064 ภูมิบูรพา       3(2-2-5) 
  89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต      2(1-2-3) 
  89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย     2(1-2-3) 
  89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต     2(1-2-3) 
  89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย     2(1-2-3) 
    อาเซียน และโลก  
  89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน    2(1-2-3) 
  89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5) 
  89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง    3(2-2-5) 
  89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย   2(1-2-3) 
  89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต   2(2-0-4) 
  89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21    3(0-0-9) 
 
และรายวิชาในหมวด 3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต 
ดังนี้ 
 89530164  ทักษะดิจิทัล        2(2-0-4)  
 89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ      2(2-0-4) 
 89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ      2(2-0-4) 
 89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด    2(2-0-4) 
 89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร       2(2-0-4) 
 89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม       2(2-0-4) 
 89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง       2(2-0-4) 
 89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์        2(2-0-4) 
 89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น      2(2-0-4) 
 89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม   2(2-0-4) 
 89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ           2(2-0-4) 
 89531264 องค์ประกอบการจัดการ       2(2-0-4) 
 89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ       2(2-0-4) 
 89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร      2(2-0-4) 
 89531564 การวางแผนกลยุทธ์       2(2-0-4) 
 89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน      2(2-0-4) 
 89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21    2(2-0-4) 
 89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่      2(2-0-4) 
 89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ    2(2-0-4) 
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 89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต     2(2-0-4) 
89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย      2(2-0-4) 

 89532264 หลักการบัญชี        2(2-0-4) 
 89532364 งบการเงิน        2(2-0-4) 
 89532464 รายงานการเงิน        2(2-0-4) 
 89532564 ภาษีธุรกิจ        2(2-0-4) 
 89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์      2(2-0-4) 
 89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ      2(2-0-4) 
 89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ      2(2-0-4) 
 
รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
  30138164 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ     2(1-2-3) 
 - ภาควิชาเคมี/หลักสูตร วท.บ. (เคมี) 
  30310164 เคมี        3(3-0-6) 
  30310264  ปฏิบัติการเคมี        1(0-3-1) 
 - ภาควิชาชีววิทยา/หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) 
  30610064  ชีววิทยาทั่วไป       3(3-0-6) 
  30610164  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป      1(0-3-1) 
 - ภาควิชาฟิสิกส์/หลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) 
  30810064  ฟิสิกส์ทั่วไป       3(3-0-6) 
  30810264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน      1(0-3-1) 
- ภาควิชาคณิตศาสตร์/หลักสูตร วท.บ. (สถิติ) 
  31220164 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
  31222264 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6)  
  31227164 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น     3(2-2-5) 
  31232064 การวิเคราะห์การถดถอย      3(3-0-6) 
  31232164 แผนแบบการทดลอง      3(3-0-6) 
  31233164 สถิติคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  31234064 การวิจัยด าเนินงาน 1       3(3-0-6)  
  31234164 การวิจัยด าเนินงาน 2       3(3-0-6)  
  30236164 คณิตศาสตร์การเงิน       3(3-0-6) 
  30236364 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  31238164 การควบคุมคุณภาพ      3(3-0-6)  
  31232464 การวิเคราะห์หลายตัวแปร      3(3-0-6) 
  31244264 ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6)  
  31246064 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต       3(3-0-6) 
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รายวิชาหมวดวิชาเอก 
คณะวิทยาศาสตร์ 
 - ภาควิชาคณิตศาสตร์/หลักสูตร วท.บ. (สถิติ) 

 31232064 การวิเคราะห์การถดถอย                   3(3-0-6)  
 31232164 แผนแบบการทดลอง                       3(3-0-6)  
 31222264 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์              3(3-0-6)  
 31223064 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติ                    3(3-0-6)  
 31233164 สถิติคณิตศาสตร์                             3(3-0-6)  
 31234064 การวิจัยด าเนินงาน1                        3(3-0-6)  
 31234164 การวิจัยด าเนินงาน2                        3(3-0-6)  
 31235064 เทคนิคการชักตัวอย่าง      3(3-0-6)  
 31238164 การควบคุมคุณภาพ                3(3-0-6)  

คณะศึกษาศาสตร์ 
 40010162  ปรัชญาการศึกษาและความเปนครู     3(2-2-5) 
 40010262  จิตวิทยาส าหรับครู       3(2-2-5) 
 40020162  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู     3(2-2-5) 
 40030162  การวัด การประเมินผลการเรียนรู  
   และการประกันคุณภาพการศึกษา      3(2-2-5) 
 40030262  การสอนคณิตศาสตร       3(2-2-5) 

คณะวิทยาการสารสนเทศ 
 88612064 หลักการโปรแกรม       3(2-2-5) 
 88612164  หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 
 88622064  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม      3(3-2-5) 
 88624064  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์       3(2-2-5) 
 88624164  การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน    3(2-2-5) 
 88624364  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ      3(2-2-5) 
 88634064  การพัฒนาซอฟแวร์       3(2-2-5) 
 88634264  การทดสอบซอฟแวร์       3(2-2-5) 
 88625064  ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล    3(2-2-5) 
 88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
   หลายแพลตฟอร์ม      3(2-2-5) 
 88734064    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ     3(3-0-6) 
 88745164 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 
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 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนใหค้ณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 30211164 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
 30211264 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
 30220164 วิยุตคณิต       3(3-0-6) 
 30221164 แคลคูลัส 3       3(3-0-6) 
 30223164 พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 
 30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

30224264 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 
30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์    3(3-0-6) 
30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6) 
30234164 พีชคณิตนามธรรม      3(3-0-6) 
30234264 ทฤษฎีจ านวน       3(3-0-6) 
30235164 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์     3(3-0-6) 
30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข      3(2-2-5) 
30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
30238164    การวิเคราะห์เวกเตอร์      3(3-0-6) 
30243164 ส ารวจเรขาคณิต       3(3-0-6) 
30248164 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 

 
 13.3 การบริหารจัดการ 

13.1.1 รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ จะมีคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรระดับสาขาวิชาเป็นผู้ก ากับดูแล ประสานงานกับคณะต่าง  ๆ ที่จัด
รายวิชาซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ต้องไปเรียน โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนซึ่งอยู่ต่างคณะ เพ่ือก าหนดเนื้อหา
และกลยุทธ์การสอนตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้ เ พ่ือให้นิสิตได้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้ มีคณะกรรมการระดับคณะท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการด าเนินงานของสาขาวิชา  ส่วนนิสิตที่มาเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีนั้น
ต้องมีการประสานกับคณะต้นสังกัดเพ่ือให้ทราบถึงผลการเรียนรู้ของนิสิตว่า
สอดคล้องกับหลักสูตรที่นิสิตเหล่านั้นเรียนหรือไม่ 

13.1.2 รายวิชาที่เป็นความรับผิดชอบของคณะอ่ืน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะ
ท าหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานที่ เกี่ยวข้องในการจัดท าตารางสอน 
ประสานงานกับผู้รับผิดชอบรายวิชาก ากับติดตามจัดกระบวนการเรียนการสอน 
การประเมินผลให้มีคุณภาพ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
หลักสูตรนี้มุ่งสร้างบุคลากร และนักวิชาการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์

และคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสมในการ
ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมให้กับภาครัฐและ
ภาคเอกชน สนองความต้องการก าลังคนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เป็นการรองรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจตามนโยบายของประเทศ 
 

-ความส าคัญ- 
ยุคเทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นยุคที่ท าให้ทุกคนต้องใช้การคิดค านวณและเกี่ยวข้องกับตัวเลขอยู่

ตลอดเวลา วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จ านวน การคิดค านวณต่าง ๆ ซึ่งมีความจ าเป็น
ต่อการด ารงชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับการคิดค านวณแล้ว คณิตศาสตร์ยังเป็นรากฐาน
ของเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และอุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นต้น ดังนั้นการมี
นักคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่งผลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี    

นอกจากนั้นคณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการให้เหตุผล กระบวนการทางคณิตศาสตร์ จะช่วย
ให้ผู้เรียนรู้จักการคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู้จักการสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ท า
ให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรคณิตศาสตร์จะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ 
เหล่านี้และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

-เหตุผลในการปรับปรุง-  
เนื่องจากคณิตศาสตร์มีบทบาทที่ส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถคาดการณ์ วางแผนตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
อีกทั้งคณิตศาสตร์ยังเป็นพ้ืนฐานและเป็นเครื่องมือในการศึกษาของศาสตร์ต่าง ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์ เศษรฐศาสตร์ โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
อีกทั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
(Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ประกอบกับการวิเคราะห์รายงานผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ครบรอบ 5 ปีของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ได้ปรับเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาเฉพาะด้าน และวิชาเอก 
ใหเ้ป็นปัจจุบัน มีความทันสมัยและหลากหลาย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถบูรณาการทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได้
เรียนมา สามารถน าไปใช้ได้กับการท างานอย่างแท้จริง อีกทั้งเพ่ือให้ทันต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และประเด็นที่ส าคัญคือให้
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ประกอบการในปัจจุบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมากยิ่งขึ้น 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  ดังนั้นหลักสูตรจึงมีจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้
สอดคล้องต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  และต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก
รอบระยะเวลา 5 ปี นอกจากนั้นยังปรับเพ่ือให้การจัดการเรียน การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขาคณิตศาสตร์ก าหนด  
 
 
 

-วัตถุประสงค์-  
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีสมรรถนะดังนี้ 

1. แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย แสดงพฤติกรรม
การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม และต่อต้านการ
ทุจริต 

2. สามารถอธิบายความรู้ ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส หลักการพิสูจน์ พีชคณิต การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ การหาค าตอบของสมการทั้งแบบผลเฉลยแท้จริงและผลเฉลยเชิงประมาณค่า น าความรู้ 
ทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  รวมทั้งสามารถศึกษาและ
อธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 

3. น าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ แก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนภายใต้ความรู้และทฤษฎี
พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ส าหรับการ
ท างานในอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได ้

4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม ทั้งในฐานะ
ผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม แสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต วิเคราะห์ตนเอง และสร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 

5. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ สามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ทั้งการพูดและเขียนเป็น
ภาษาไทย การพูดหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ ได้  
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  รวมทั้งน าเสนอทั้ง
แบบบรรยาย รายงานหรืออินโฟกราฟฟิก และสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ใหม่นอกเหนือจากความรู้ที่
เรียนในหลักสูตรได้ 

6. มีความสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถในการ
ใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
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7. 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาบุคลากร
สายวิชาการและ
สายสนับสนุนให้มี
ศักยภาพสูงขึ้นตรง
กับความต้องการ
ของหลักสูตร 

- บุคลาการสายสนับสนุนทุกคนต้องเข้าอบรมเพ่ือ
พัฒนาตัวเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
- อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 50 ไปน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในการประชุมระดับชาติหรือนานาชาติทุกปี 
- ภายในปีการศึกษา 2566 มีอาจารย์อย่างน้อยร้อย
ละ 30 น าผลงานวิจัยของตนเองไปใช้ในการเรียนการ
สอน 
- ส่งเสริมให้อาจารย์มีต าแหน่งทางวชิาการสงูขึ้นทุกปี 

- หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 
- เอกสารการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 
- จ านวนอาจารยท์ี่ขอต าแหน่ง
ทางวชิาการ 

2. เตรียมความ
พร้อมของนิสิต และ
การพัฒนานิสิต 

- เชิญวิทยากรจากภาครัฐหรือเอกชนที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์มาบรรยายให้กับนิสิตอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 
- ส่งเสริมและเปิดโอกาสนิสิตไปฝึกการเรียนรู้เชิง
บูรณาการกับการท างานโดยนิสิตร้อยละ 10 ได้ไป
ฝึกปฏิบติงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ EEC 
- ภานในปีการศึกษา 2566 จ านวนการตกออกของ
นิสิตชั้นปีที่ 1 ไม่เกินร้อยละ 10 

- หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการด าเนินการ 
- จ านวนนิสิตที่ไปท าการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการ
ท างาน 
- ร้อยละของนิสิตที่ได้งานท า
ตรงสายไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
- ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในภาพรวมไม่
น้อยกว่าระดับ 3.5 จาก 5 
- สถิตินิสิต 

3. ปรับปรุงรายวิชา
ให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมาก
ยิ่งขึ้น 

- ทุกปีการศึกษาปรับรายวิชาให้มีความทันสมัยและ
ตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาใน
กลุ่มวิชาเอกเลือกของหลักสูตร 
- พัฒนาเทคนิคการสอนในวิชาต่าง ๆ ทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้ทันสมัยตลอดเวลา จัดท าเป็นสื่อออนไลน์
เพ่ือนิสิตหรือผู้ที่สนใจสามารถเขามาเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองภายในปีการศึกษา 2565 

- มคอ.3 และ มคอ.5 
- รายงานผลการประเมิน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
กลุ่ม 
- รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐาน AUN-QA 
- จ านวนสื่อการสอน
ออนไลน์ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น เดือน    มิถุนายน    ถึง    ตุลาคม   .     
 ภาคการศึกษาปลาย เดือน     พฤศจิกายน     ถึง    กุมภาพันธ์      .     
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
1. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
2. กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

และสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ดี 
3. คุณสมบัติอื่น ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2555 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
หลักสูตรคณิตศาสตร์เป็นสาขาที่ เน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ ในเบื้องต้นผู้ที่เป็นนิสิตแรกเข้าควรมีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายเป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีนิสิตจ านวนหนึ่งที่ยังมีความรู้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ ท าให้ไม่มีความพร้อมทางการ
เรียนวิชาต่าง ๆ ในชั้นปีที่ 1 ได้ 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
 ส าหรับนิสิตที่มีปัญหาเก่ียวกับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะ

วิทยาศาสตร์จัดให้มีการสอนเสริมในรายวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เพ่ือปรับพื้นฐานให้แก่
นิสิตแรกเข้า  นอกจากนั้นคณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจ าตัวนิสิต 
ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา นิสิตสามารถปรึกษาหรือขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 
จ านวนรับเข้า  ปีที่ 1 70 70 70 70 70 

ปีที ่2 (96) 70 70 70 70 

ปีที ่3 (52) (96) 70 70 70 

ปีที ่4 (54) (52) (96) 70 70 

รวม 70 (202) 140 (148) 306 (96) 280 280 
คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา (54) (52) (96) 70 70 

หมายเหตุ  จ านวนนิสิตในวงเล็บ หมายถึง นิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิมชื่อ วท.บ. สาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
                  หน่วย  :  พันบาท 

หมวดรายรับ 2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 11,424 12,086 12,852 11,760 11,760 

                  หน่วย  :  พันบาท 
หมวดรายจ่าย 2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 8,237 8,566 8,909 9,265 9,636 
2. งบด าเนินการ 2,634 2,634 2,634 2,634 2,634 
3. งบลงทุน 753 753 753 753 753 
4. งบเงินอุดหนุน 576 576 576 576 576 

รวม 12,200 12,530 12,872 13,229 13,599 
หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี (สูงสุด) 42,000 บาท และมีรายรับที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล 

2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 
  แบบชุดรายวิชา (Module system) 
  ................. 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา การสะสมหน่วยกิต (Credit bank) และ 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
2.8.1  นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนในสาขาทางวิทยาศาสตร์มาก่อน เมื่อเข้า

ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับและ
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2560 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

2.8.2  นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลหรือ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐบาลแล้วโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการดาเนิน
งานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2562 และประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ  94 หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาแกน   24      หน่วยกิต 
  2.2)  วิชาเอก ไม่น้อยกว่า    70  หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ  34  หน่วยกิต 
   2.2.2) วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
   2.2.3) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 
 

 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      30 หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ   จ านวน 9 หน่วยกิต 
  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 89510064 ภูมิบูรพา 3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 

  1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จ านวน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
  1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต 2(1-2-3) 
  Happiness and Values of Life 
 

  1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 
รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 2(1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
 
  1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 2(1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
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  2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จ านวน 12 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนรายวิชา 
ให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม ดังนี้ 
  2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก  2(1-2-3) 
  Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
  ASEAN, and the World 
 89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 2(1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
 

  2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5)  
  English for Communication 
 89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 3(2-2-5)  
  Experiential English 
 

  2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชา ดังนี้ 
 89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย 2(1-2-3)  
  Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society  
 

 3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต จ านวน 9 หน่วยกิต 
  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
 89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต 2(2-0-4) 
  Opportunities and Challenges for Future Careers 
 
  3.2  รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต 
     3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 
หน่วยกิต ดังนี้ (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุก
รายวิชาได้ตลอดเวลา ไม่มีการจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการประเมินผลได้
ตลอดเวลา โดย Computer-based testing or Internet-based testing)  
รายวิชาด้านเทคโนโลยี  
 89530164  ทักษะดิจิทัล 2(2-0-4)  
  Digital Skill 
 89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ 2(2-0-4) 
  Interactive Media Design 
 89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
  Media Design and Presentation 
 89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด 2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
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 89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร 2(2-0-4) 
  Food Science 
 89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2(2-0-4) 
  Environmental Science 
 89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง 2(2-0-4) 
  Cosmetic Science 
 89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์ 2(2-0-4) 
  Science Literacy 
 89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม 2(2-0-4) 
  Creativity and Innovation for Social Development 
 

 รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
 89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ 2(2-0-4) 
  Law for Worker and Business 
 89531264 องค์ประกอบการจัดการ 2(2-0-4) 
  Management Functions 
 89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 2(2-0-4) 
  Business Environment 
 89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร 2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 89531564 การวางแผนกลยุทธ์ 2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
 89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน 2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
 89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการบริการ 2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต 2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย 2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
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 89532264 หลักการบัญชี 2(2-0-4) 
  Accounting  
 89532364 งบการเงิน 2(2-0-4) 
  Financial Statements  
 89532464 รายงานการเงิน 2(2-0-4) 
  Financial Report  
 89532564 ภาษีธุรกิจ 2(2-0-4) 
  Business Taxation  
 89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์ 2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation  
 89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ 2(2-0-4) 
  Service Experiences Design 
 89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ 2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
     3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 
รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนแบบ Project-based Learning ไม่มีการจัด
ตารางสอน แต่จัดเป็นกิจกรรม Pitching) นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 และ 3.2.1 
ครบ 6 หน่วยกิต 
 89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 3(0-0-9) 
  Entrepreneurship in the 21st Century 
 
ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี้  
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง รหัสของโครงการจัดตั้งสถาบันการศึกษาท่ัวไป 
 เลขรหัสหลักที่ 4-6 หมายถึง ล าดับของรายวิชา 
  100-199 หมายถึง กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 
  200-299 หมายถึง กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  300-399 หมายถึง กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ      94 หน่วยกิต 
  2.1) วิชาแกน      24 หน่วยกิต 
 30211164 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
  Calculus I 
 30211264 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
  Calculus II 
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 30310164 เคมี 3(3-0-6) 
  Chemistry 
 30310264  ปฏิบัติการเคมี  1(0-3-1) 
  Chemistry Laboratory  
 30610064  ชีววิทยาทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Biology 
 30610164  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1(0-3-1) 
  General Biology Laboratory 
 30810064  ฟิสิกส์ทั่วไป 3(3-0-6) 
  General Physics 
 30810264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-1) 
  General Physics Laboratory 
 31220164 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Elementary Statistics for science 
 88520364 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Computer Programming 
 
  2.2) วิชาเอก      70 หน่วยกิต 
   2.2.1) วิชาเอกบังคับ    34 หน่วยกิต 
 30220164 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 
 30221164 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
   Calculus III 
 30223164 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
  Linear Algebra 
 30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics 
 30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Elementary Probability and Applications 
 30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
  Ordinary Differential Equations 
 30234164 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 
 30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis 

30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 
  Numerical Method 
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 30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Complex Variables 
 30249364 สัมมนา 1(0-2-1) 
  Seminar 
 31221064 วิธีเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
  Statistical Methods  
 
   2.2.2) วิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ 
 30242164 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
  Advanced Calculus 
 30249464 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(0-9-0) 
  Special Problems in Mathematics 
 30249564 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 6(0-18-9) 
  Cooperative and Work Integrated Learning 
 
 

   2.2.3) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาเอกเลือกในรายวิชาใดก็ได้จาก 5 กลุ่มวิชา และสามารถเลือกคละ

กลุ่มวิชาได้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ 
 
กลุ่มที่ 1 รายวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
 30224264 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
  Set Theory 
 30234264 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
  Number Theory 
 30238164   การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 
  Vector Analysis 
 30243164 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) 
  Survey of Geometry 
 30244164 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction of Topology 
 30249164 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Special Topics in Mathematics 
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กลุ่มที่ 2 รายวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 30138164 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 2(1-2-3) 
  Preparation for Careers 
 30235164 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Graph Theory and Applications 
 30245164 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Combinatorics 
 30248164 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Mathematical Modelling 
 30248264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
  Partial Differential Equations 
 30249264 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
  Special Topics in Applied Mathematics 
 

กลุ่มที่ 3 รายวิชาเลือกทางคณิตศาสตร์การเงิน การประกันภัย และสถิติ 
 25710264 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4)  
  Economics of Everyday Life  
 25721564 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค  3(3-0-6)  
  Principles of Microeconomics  
 25721664 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6)  
  Principles of Macroeconomics   
 31222264 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6)  
  Non-Parametric Statistics  
 31227164 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Introduction to Data Science  
 31232064 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
  Regression Analysis  
 31232164 แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6) 
  Experimental Designs  
 31233164 สถิติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Mathematical Statistics  
 31234064 การวิจัยด าเนินงาน 1  3(3-0-6)  
  Operations Research I 
 31234164 การวิจัยด าเนินงาน 2  3(3-0-6)  
  Operations Research II  
 30236164 คณิตศาสตร์การเงิน  3(3-0-6) 
  Mathematics of Finance 
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 30236364 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น   3(3-0-6) 
  Introduction to Insurance 
 31238164 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)  
  Quality Control  
 31232464 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
  Multivariate Analysis  
 31244264 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6)  
  Linear Programming  
 31246064 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต  3(3-0-6) 
  Mathematics of Life Insurance  
 66312164 หลักการเงินธุรกิจ  2(2-0-4) 
  Principles of Corporate Finance  
 66313164 ตลาดการเงินและตราสารการเงิน 3(3-0-6) 
  Financial Market and Instruments 
 66337164 นวัฒกรรมการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และการบริการ  3(3-0-6) 
  Innovation Insurance Products and Services  
 66411164 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
  Financial Accounting  
 
กลุ่มที่ 4 รายวิชาเลือกทางวิชาชีพครู 
 40010162  ปรัชญาการศึกษาและความเปนครู  3(2-2-5) 
  Philosophy of Education and Teaching Profession 
 40010262  จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
 40020162  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
  Curriculum Development and Learning Management 
 40030162  การวัด การประเมินผลการเรียนรู  
  และการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
  Measurement and Assessment for Learning and 
  Quality Assurance in Education 
 40030262  การสอนคณิตศาสตร  3(2-2-5) 
  Mathematics Teaching 
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กลุ่มที่ 5 รายวิชาเลือกทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 88612164  หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
  Object-Oriented Programming Paradigm 
 88622064  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(3-2-5) 
  Data Structures and Algorithms 
 88624064  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  3(2-2-5) 
  Relational Database 
 88624164  การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน  3(2-2-5) 
  User Interface Design and Development 
 88624364  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
  Web Programming 
 88634064  การพัฒนาซอฟแวร์  3(2-2-5) 
  Software Development 
 88634264  การทดสอบซอฟแวร์  3(2-2-5) 
  Software Testing 
 88625064  ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล  3(2-2-5) 
  Business Intelligence and Data Warehouse 
 88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม 3 (2-2-5) 
  Multiplatform Mobile Application Development 
 88734064 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
  System Analysis and Designs 
 88745164 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
  Big Data Analytics 
 
 
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
 เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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ความหมายของรหัสวิชา 
 เลขรหัส 3 หลักแรก หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 เลขรหัสตัวที่ 4  หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
 เลขรหัสตัวที่ 5  หมายถึง กลุ่มวิชา  ดังนี้ 

 เลข 0 หมายถึง พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ 
 เลข 1-2 หมายถึง แคลคูลัส 
 เลข 3 หมายถึง พีชคณิตและเรขาคณิต 
 เลข 4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ และทอพอโลยี 
 เลข 5 หมายถึง ความน่าจะเป็น 
 เลข 6 หมายถึง วิชาพ้ืนฐานทางสาขาวิชาอ่ืน 
 เลข 7 หมายถึง การวิเคราะห์ 
 เลข 8 หมายถึง การประยุกต์ 
 เลข 9 หมายถึง หัวข้อเฉพาะ สัมมนา ปัญหาพิเศษ และการเรียนรู้เชิงบูรณา

การกับการท างาน 
 เลขรหัสหลักที่ 6  หมายถึง ล าดับของรายวิชาในกลุ่มวิชา 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510064 ภูมบิูรพา 
Wisdom of BUU 

3(2-2-5) 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 
อาเซียน และโลก 
Citizenship and Responsibility towards 
Society of Thailand, ASEAN, and the 
World 

2(1-2-3) 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วม
สมัย  
Thai Language Skills for Careers in 
Contemporary Society 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 30211164 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 

30610064 ชีววิทยาทั่วไป  
General Biology  

3(3-0-6) 

30610164 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  
General Biology Laboratory  

1(0-3-1) 

30810064 ฟิสิกส์ทั่วไป 
General Physics 

3(3-0-6) 

30810264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
General Physics Laboratory 

1(0-3-1) 

รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต 
Happiness and Values of Life  

2(1-2-3) 

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง 
Experiential English 

3(2-2-5) 

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน 
Thinking Process for Understanding 
Oneself and Others 

2(1-2-3) 

วิชาเฉพาะ 30211264 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 

30310164 เคมี 
Chemistry 

3(3-0-6) 

30310264 ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

31220164 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Elementary Statistics for science 

3(3-0-6) 

88520364 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Introduction to Computer Programming 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 20 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย 
Physical Well-being Management 

2(1-2-3) 

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(2-2-5) 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลก
อนาคต 
Opportunities and Challenges for 
Future Careers 

2(2-0-4) 

วิชาเฉพาะ 30220164 วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

30221164 แคลคูลัส 3 
Calculus III 

3(3-0-6) 

30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 

30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต 
Psychological Well-being Management 

2(1-2-3) 

895xxx64 วิชาในหมวด 3.2.1 รายวิชาความรู้เพ่ือการ
ท างาน 

2 

895xxx64 วิชาในหมวด 3.2.1 รายวิชาความรู้เพ่ือการ
ท างาน 

2 

วิชาเฉพาะ 30223164 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(3-0-6) 

30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 
Elementary Probability and 
Applications 

3(3-0-6) 

xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 6 
รวม (Total) 18 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป 89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 
Entrepreneurship in the 21st Century 

3(0-0-9) 

วิชาเฉพาะ 30234164 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 

30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Method 

3(2-2-5) 

31221064 วิธีเชิงสถิติ 
Statistical Methods 

3(2-2-5) 

xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 6 
วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 21 
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 
Introduction to Complex Variables 

3(3-0-6) 

30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) 

30249364 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 

xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 9 
วิชาเลือกเสรี XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3 

รวม (Total) 19 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 30242164 แคลคูลัสขั้นสูง 
Advanced Calculus 

3(3-0-6) 

30249464 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
Special Problems in Mathematics 

3(0-9-0) 

รวม (Total) 6 
หมายเหตุ แผนการเรียนส าหรับนิสิตปกติ 
 

 
 
 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ 30249564 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน  
Cooperative and Work Integrated 
Learning 

6(0-18-9) 

รวม (Total) 6 
หมายเหตุ แผนการเรียนส าหรับนิสิตการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเฉพาะ xxxxxxxx วิชาเอกเลือก 9 
รวม (Total) 9 

 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 

   (เอกสารแนบหมายเลข 1) 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

  (1) นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล     เลขประจ าตัวประชาชน 3-7704-0055X-XX-X 
 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2551 
 วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2547 
 วท.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร  พ.ศ. 2545  

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30221159  แคลคูลัส 3  3(3-0-6)  
30248159  แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30221164  แคลคูลัส 3  3(3-0-6)  
30248164  แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6)  

 
 (2)  นายอภิชาติ  เนียมวงษ์     เลขประจ าตัวประชาชน 3-2004-0007X-XX-X 
  Ph.D. (Applied Mathematics) Newcastle University อังกฤษ  พ.ศ. 2552  
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2539 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  พ.ศ. 2536 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
30211159 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
30211259 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
30221159 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
30247159 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 
 



37 

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30211164 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
30211264 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
30221164 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5) 

 
 (3) นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน เลขประจ าตัวประชาชน 3-6799-0007X-XX-X 
  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล  พ.ศ. 2552 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2547 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  พ.ศ. 2544 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 3 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  

 30238459  ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์  3(3-0-6)  
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  

 30235164  ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์  3(3-0-6)  
 
(4) นายชาติไทย  ไทยประยูร    เลขประจ าตัวประชาชน 1-1005-0013X-XX-X 

  ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  พ.ศ. 2557  
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2553  
  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  พ.ศ. 2550 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 6 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 

ภาระงานสอนเดิม  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
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30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30237159  การวิเคราะห์เวกเตอร์  3(3-0-6)  
30228159  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30238164  การวิเคราะห์เวกเตอร์  3(3-0-6)  
30228164  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6)  

 
 (5) นายลี  ศาสนพิทักษ์ เลขประจ าตัวประชาชน 1-7099-0030X-XX-X 
  วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2552 
  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 3 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30224259  ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)  

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30224264  ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)  

 
 

  (6) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม เลขประจ าตัวประชาชน 3-1601-0029X-XX-X 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2544 

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
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  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30228159  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6)  
30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)  

 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
รหัสวิชา รายวิชา จ านวนหน่วยกิต 

30228164  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6)  
30248264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6)  

 
  (7) นายสมคิด  อินเทพ เลขประจ าตัวประชาชน 3-5703-0018X-XX-X 

Ph.D. (Applied Mathematics) University of Strathclyde อังกฤษ พ.ศ. 2553 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546 
ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ. 2543 

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30242159  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6)  
30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3(3-0-6)  

     ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30242164  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6)  
30245164 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3(3-0-6)  

 
  (8) นางสาวสาธินี เลิศประไพ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1199-0038X-XX-X 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2548 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2541 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2536 

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 3 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 



40 

  ภาระงานสอนเดิม 
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30225159  ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30225164  ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3(3-0-6)  

 

   
       (9) นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์ เลขประจ าตัวประชาชน 3–9598–0015X-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) University of East Anglia อังกฤษ พ.ศ. 2553 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540 

วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2538 

  ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30234259  ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6)  
30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30234264  ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6)  
30244164 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6)  

 
 
 

  (10) นายอรรณพ แก้วขาว เลขประจ าตัวประชาชน 3-2006-0053X-XX-X 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2546 
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30224159  หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  
30243159 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30224164  หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  
30243164 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6)  

 

  (11) นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช เลขประจ าตัวประชาชน 3-2001-0092X-XX-X 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559  
วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2547 

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

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30220159  วิยุตคณิต 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30220164 วิยุตคณิต 3(3-0-6)  

 

 (12) นางอารีรักษ์ ชัยวร เลขประจ าตัวประชาชน 3-5605-0008X-XX-X 
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2549 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
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  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30223159  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)  
30224259  ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)  
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  

    ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30223164 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6)  
30224164  หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  
30243164 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6)  
30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  

  
 (13) นายเดชชาติ สามารถ เลขประจ าตัวประชาชน 1-8099-0012X-XX-X 

Ph.D. (Mathematics) Texas A&M University, USA. พ.ศ. 2557 

วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 5 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30234159  พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30234164  พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6)  
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  (14) นายบุญยงค์  ศรีพลแผ้ว เลขประจ าตัวประชาชน 5-1018-0003X-XX-X 
Ph.D. (Mathematics) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA. พ.ศ. 2555 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2545 

  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 2 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30230159  ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30237464  ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6)  

 

       (15) นางสาวปรียานุช  เชื้อสุข เลขประจ าตัวประชาชน 1-5099-0111X-XX-X 
ปร.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.  2561 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.  2556 

  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 2 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  
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  (16) นางสาวรักพร ดอกจันทร์ เลขประจ าตัวประชาชน 3-2199-0010X-XX-X 
DR.RER.NAT. (Mathematik) Humboldt University ZuBerlin เยอรมนี พ.ศ. 2554 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2544 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2537 

  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
  ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2560-2564)  จ านวน 4 เรื่อง 
     (เอกสารแนบหมายเลข 2) 
  ภาระงานสอนเดิม 

รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  
30211159  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211259  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
รหัสวิชา  รายวิชา  จ านวนหน่วยกิต  

30211164  แคลคูลัส 1  3(3-0-6)  
30211264  แคลคูลัส 2  3(3-0-6)  
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ   

   เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2556  
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน) 

จากความต้องการที่บัณฑิตควรมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงและเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาก าลังคนของประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากกระบวนการศึกษารายวิชาในหมวด
รายวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต และกลุ่มรายวิชาความรู้เพ่ือการ
ท างานแล้วนั้น หลักสูตรได้จัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะเพ่ือสร้างบัณฑิตให้
เตรียมพร้อมเข้าสู่โลกแห่งการท างาน ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ก าหนดแผนการเรียนที่นิสิตมีโอกาสที่จะได้
เรียนรู้และได้ศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE)  ซ่ึงเป็นการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงใน สถาน
ประกอบการอย่างมีระบบ ดังนี้ 

ในชั้นปีที่ 1 หลักสูตรจัดให้นิสิตได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรม และได้ไปสัมผัสประสบการณ์เพ่ือ
เรียนรู้บทบาทของผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ (Pre-course Experience) เพ่ือให้เห็น
จุดหมายปลายทางก่อนการเข้ามาเรียนในวิชาเอกของหลักสูตร นอกเหนือจากรายวิชาแกนที่เป็นพ้ืนฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แล้ว ยังได้เรียนรู้ในรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่  
สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

ในชั้นปีที่ 2 หลักสูตรส่งเสริมให้นิสิตสามารถคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบ และคิดในเชิง
ผู้ประกอบการ โดยให้นิสิตลงเรียนรายวิชาวิยุตคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ซึ่งเป็นวิชาที่รวบรวม
พ้ืนฐานทางการบูรณาการด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์เข้าด้วยกันเพ่ือให้นิสิตสามารถน า
ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ และวิชาหลักการทางคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ให้นิสิตได้ศึกษาระเบียบวิธีการ
พิสูจน์ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานของรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 

ในชั้นปีที่ 3 หลักสูตรมุ่งเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการท างาน โดยนิสิตสามารถเลือกกลุ่ม
รายวิชาเอกเลือกตามความสมัครใจและตรงกับสายงานที่ต้องการ อันได้แก่ กลุ่ม 1) คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
กลุ่ม 2) คณิตศาสตร์ประยุกต์ กลุ่ม 3) คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติ และเศรษฐศาสตร์ กลุ่ม 4) รายวิชาใน
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และ กลุ่ม 5) รายวิชาชีพครู 

ในชั้นปีที่ 4 หลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ในการท างานจริงในภาคต้น โดยคิดเป็น 6 
หน่วยกิต โดยในกลุ่ม 1 และ 5 ส าหรับนิสิตที่มีเป้าหมายที่จะไปศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา และ
ประกอบอาชีพครู อาจารย์ จะได้เรียนวิชาแคลคูลัสขั้นสูง และได้ฝึกการประสบการณ์ท าปัญหาพิเศษ 
เรียนรู้กระบวนการท าวิจัยด้วยตนเองและน าเสนอผลงาน โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา  ส่วนกลุ่ม 2 3 และ 
4 นิสิตจะได้ไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ น าความเรียนรู้ไปบูรณาการกับการท างาน โดยนิสิต
ปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว ได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เป็นประสบการณ์ที่
นิสิตไม่สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียน นิสิต จะได้ รับการพัฒนาตนเองทางด้านความคิด การสังเกต การ
ตัดสินใจ การวิเคราะห์ และมีการประเมินผลอย่างเป็นระบบ มีการจัดเตรียมและน าเสนอรายงาน วิชาการ 
จากประสบการณ์การท างานจริงของตนเองที่สะท้อนการผสมผสาน ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบัติเข้า
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ด้วยกัน รวมทั้งการค้นพบตนเองทางด้าน งานอาชีพที่ชัดเจนขึ้น  และในภาคปลายนิสิตจะกลับมาเรียน
เพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดหายไป เพ่ือให้เติมเต็มในสิ่งที่ควรจะได้รับ 
 
4.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 การฝึกปฏิบัติงานด้านคณิตศาสตร์หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ (หรือ 4 
เดือน) อย่างต่อเนื่อง โดยงานที่นิสิตปฏิบัติต้องตรงกับสาขาวิชาชีพ และเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์
การท างานจริง (Work-based Learning) หลักสูตรได้เน้นให้นิสิตได้ท าโครงงานพิเศษ (Project) ที่มี
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานใน
ปัจจุบัน หรือมีวิธีการปรับแก้ปัญหาของกระบวนการท างานให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยนิสิตจะเข้าปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ ในลักษณะพนักงานชั่วคราว มีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ  
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
เมื่อนิสิตจบการเรียนรายวิชา การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน แล้วนิสิตจะมีสมรรถนะดังต่อไปนี้ 

1. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม 
2. สามารถน าความรู้ ทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ อย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
3. น าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ แก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนภายใต้ความรู้และ

ทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้ดี สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืน แสดงความ

คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต สามารถรับมือกับปัญหาต่าง ๆ  
5. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ เรียบ

เรียง น าเสนอทั้งแบบบรรยาย รายงานหรืออินโฟกราฟฟิก ได้อย่างชัดเจนและใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษได้อบ่างถูกต้อง และสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ใหม่นอกเหนือจากความรู้ที่เรียนในหลักสูตร
ได ้
4.3 จ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4.4 ช่วงเวลา  ภาคต้น ชั้นปีที่ 4 ส าหรับนิสิตที่เลือกเรียน การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน  
4.5 สถานที ่ สถานประกอบการที่รับฝึกปฏิบัติงานที่มีต าแหน่งงานเกี่ยวข้องกับสาขาคณิตศาสตร์ 
4.6 การจัดเวลาและตารางสอน  ในปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น นิสิตฝึกปฏิบัติงานทุกวันท างาน คือ จันทร์ - 
ศุกร์ หรือตามวันเวลาท างานของสถานประกอบการนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือ 4 เดือน 
อย่างต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามแบบฟอร์มส าหรับการนินงานการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ
การท างานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาก าหนด โดยเริ่มตั้งแต่นิสิตชั้นปีที่ 3 ส่งแบบฟอร์มค า
ขอรับการปฏิบัติงานการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน ในภาคต้นของแต่ละปีการศึกษา และมี
แผนการเรียนแตกต่างกันในปีที่ 3 และ 4 (ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.1.4) 
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4.7 การเตรียมการ มีทั้งหมด 13 ขั้นตอน คือ 
(1)  หลักสูตรมีรายวิชาที่มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การฝึกปฏิบติงานให้แก่นิสิต ที่จะท าให้นิสิตเข้า

ไปสัมผัสประสบการณ์ในสถานที่ท างานจริงเพ่ือเรียนรู้บทบาท ของผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ
คณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 โดยนิสิตที่สนใจก่อนการเรียนในเนื้อหาในรายวิชาบังคับตามหลักสูตร 
โดยเชิญผู้ประกอบการหรือตัวแทนมาแนะน า แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ท ากิจกรรมร่วมกับนิสิต 
และจัดให้นิสิตไปเยี่ยมสถานประกอบการจริง เพ่ือนิสิตได้ค้นพบตนเองว่าเรียนในกลุ่มวิชาเลือกใด 

(2) คณะวิทยาศาสตร์ และหลักสูตรจัดหาและก าหนดสถานประกอบการที่รับนิสิตฝึกปฏิบัติงาน โดย
มีคณะกรรมการด าเนินการรายวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน จะเลือกสถาน
ประกอบการ ที่มีคุณสมบัติ 
- เป็นสถานประกอบการหรือหน่วยงานของรัฐมีต าแหน่งงานที่ใช้ความรู้ และทักษะทางสาขา

คณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
- เป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมที่จะร่วมจัดการศึกษาให้นิสิตเรียนรู้หรือได้ประสบการณ์

จากการปฏิบัติงานจริง 
- มีที่ตั้งในพ้ืนที่ที่นิสิตและอาจารย์นิเทศเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยต่อตัวนิสิต 



48 

(3) คณะวิทยาศาสตร์และหลักสูตร ร่วมกันก าหนดคุณสมบัติของนิสิตและข้อก าหนดต่างเกี่ยวกับการ
เรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน ดังนี้ 
1. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น ไม่น้อยกว่า  2.50 
2. สอบผ่านทุกรายวิชาตามแผนการศึกษาของหลักสูตร นับถึงชั้นปีที่ 3 ภาคต้น 
3. มีความประพฤติเรียบร้อย  ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนิสิตร้ายแรงมีผลการเรียนผ่านรายวิชา การ

เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ   หรืออยู่ระหว่างก าลังศึกษารายวิชานี้ 
4. มีวุฒิภาวะและพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการได้ 
5. ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขและกระบวนการการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างานอย่างครบถ้วน 
6. มีคุณสมบัติตามท่ีภาควิชาก าหนดเป็นการเฉพาะ (ตามประกาศแนบท้าย) 
7. หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถปฏิบัติได้ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าภาควิชาที่นิสิตสังกัด 

 

(4) นิสิตลงเรียนและผ่านรายวิชา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ  ก่อนอย่างน้อย 1 ภาค
การศึกษา  เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหา คือ การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติงาน หลักการและแนวความคิด
เกี่ยวกับการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างานขั้นตอนกระบวนการของการฝึกประสบการณ์ ตาม
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง การฝึกเทคนิคในการสมัครงาน ทักษะการท างานที่จ าเป็นที่เหมาะกับ
สถานประกอบการ ระบบบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการน าเสนอผลงานและทักษะการเขียน
รายงาน การพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือสังคมการท างาน 

(5) นิสิตแจ้งความจ านงลงเรียนรายวิชา การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน หลักสูตรตรวจสอบ
คุณสมบัติของนิสิตให้เป็นไปตามข้อก าหนด และประกาศนิสิตที่ผ่านคุณสมบัติ 

(6) เตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์นิเทศ จะต้องได้รับการ
ฝึกอบรมหรือท าความเข้าใจในเรื่องต่อไปนี้  

 - ความรู้ในหัวข้อและลักษณะงานของนิสิตที่ปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ  
 - หลักการและแนวปฏิบัติของฝึกประสบการณ์ 
 - ข้อมูลของสถานประกอบการและการติดต่อประสาน 

(7) นิสิตส่งใบสมัครงานไปยังสถานประกอบการ ผ่านหลักสูตรและคณะ 
(8) สถานประกอบการแจ้งผลการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงาน 
(9) อาจารย์ประสานงานรายวิชา การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน ประสานงานและสรุป
กิจกรรมและหัวข้อ 
(10) การเตรียมพนักงานที่ปรึกษาในสถานที่ฝึก คณะกรรมการด าเนินการรายวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณา

การกับการท างาน ประสานงานกับสถานประกอบการให้จัดหาพนักงานที่มี ประสบการณ์ เป็น
พนักงานที่ปรึกษา และแจ้งข้อก าหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

(11) นิสิตรับค าปรึกษาและแนะน าจากอาจารย์ประสานงานรายวิชาและอาจารย์นิเทศ ก่อนและ
ระหว่างปฏิบัติงาน 

(12) นิสิตเข้าท างานในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ เข้านิเทศการปฏิบัติงานของนิสิต ณ 
สถานที่ประกอบการและให้ค าปรึกษาร่วมกับพนักงานที่ปรึกษาของสถานประกอบการ นิสิตได้ รับ
มอบหมายงานและปฏิบัติงานจริงเป็นพนักงานชั่วคราวของสถานประกอบการนั้น 
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(13) การจัดการความเสี่ยง 

- ความเสี่ยงในกรณีสถานประกอบการปฏิเสธรับนิสิตเข้าปฏิบัติงานหลังจากรับนิสิตเข้าปฏิบัติงาน
แล้ว ด้วยเหตุผลความจ าเป็นของสถานประกอบการ โดยจัดเตรียมสถานประกอบการส ารอง  
- ความเสี่ยงในเรื่องความปลอดภัยของนิสิตหรือการถูกคุกคาม โดยอาจารย์นิเทศติดต่อและให้
ค าปรึกษากับนิสิตเป็นระยะสม่ าเสมอ  

 

4.8 กระบวนการประเมินผล 

การประเมินผลนิสิตการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน ได้ก าหนดการประเมินผลนิสิต
ดังต่อไปนี้ 

1. ประเมินการปฏิบัติงานนิสิต โดยพนักงานที่ปรึกษา/พนักงานพี่เลี้ยงประเมินในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้  

- ผลส าเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ลักษณะส่วนบุคคล / 
Personality (ร้อยละ 50)  

- รายงานการปฏิบิตงาน (ร้อยละ 10)  
2. ประเมินการปฏิบัติงานนิสิต โดยอาจารย์นิเทศประเมินในหัวข้อดังต่อไปนี้ 
- ด้านคุณภาพงาน ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านผลการส าเร็จของการปฏิบัติงาน (ร้อยละ 20) 
- รายงาน (ร้อยละ 10) 
3. ประเมินผลการน าเสนอรายงานการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการประเมินผลการน าเสนอ 

(ร้อยละ 10) 
หลังจากนั้นอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน จะเป็นผู้

รวบรวมคะแนนและให้เกรดส่งให้ที่ประชุมของภาควิชาพิจารณา และนอกจากนี้ทางหลักสูตรจะน าข้อมูล
ของนิสิต และผลการตอบแบบประเมินของพนักงานที่ปรึกษา น ามาปรับปรุงรายวิชาและอาจน ามาใช้ใน
การสร้างความร่วมมือที่มากข้ึนกับสถานประกอบการ 

 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
นิสิตท าปัญหาพิเศษ ซึ่งเป็นงานวิจัยขนาดเล็กในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์โดยมีอาจารย์ 

ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษเป็นผู้ดูแล 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

นิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคนจะต้องศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากต ารา วารสาร และ 
ท างานวิจัยขนาดเล็ก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษา แล้วเขียนรายงานตามรูปแบบ
ที่สาขาวิชาก าหนด  รวมทั้งน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบปัญหาพิเศษที่สาขาวิชา
แต่งตั้งด้วย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
มีความสามารถในการปฏิบัติ และมีทักษะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1. มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีจรรยาบรรณทางวิชาการและตระหนักในคุณค่าของ

ทรัพย์สินทางปัญญา 
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2. สามารถอธิบายความรู้ ทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส หลักการพิสูจน์ พีชคณิต การ
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การหาค าตอบของสมการทั้งแบบผลเฉลยแท้จริงและผลเฉลย
เชิงประมาณค่า น าความรู้ ทฤษฎีไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม  รวมทั้งสามารถศึกษาและอธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่เป็น
ภาษาอังกฤษได้ 

3. น าหลักการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ แก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนภายใต้ความรู้
และทฤษฎีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

4. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
5. ใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้ สามารถสื่อสารคณิตศาสตร์ทั้งการพูด

และเขียนเป็นภาษาไทย การพูดหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่
เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ได้  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทัน
และหลากหลาย  รวมทั้งน าเสนอทั้งแบบบรรยาย รายงานหรืออินโฟกราฟฟิก และ
สามารถสืบค้นข้อมูลความรู้ใหม่นอกเหนือจากความรู้ที่เรียนในหลักสูตรได้  

5.3 ช่วงเวลา : ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 4 
5.4 จ านวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

5.5.1 มีการประเมินความรู้ของนิสิตก่อนเรียน เพ่ือให้ทราบพ้ืนฐานของนิสิต หากมีพ้ืน
ความรู้ไม่เพียงพอ ให้มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเพ่ิมเติมเพ่ือให้มีความรู้เพียงพอต่อ
การท าการวิจัย 

5.5.2 มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในด้านทักษะการท าวิจัยรวมถึงการเขียนรายงาน รูปแบบ
ของการอ้างอิงข้อมูล รวมทั้งจรรยาบรรณในการท าการวิจัย 

5.5.3 มีระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลทางวิชาการของส านักหอสมุดที่นิสิตสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ต้องการได้ท่ัวโลก 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

ประเมินผลจากทักษะการเรียนรู้ในการท างานวิจัย  และการน าเสนอข้อมูลงานวิจัยต่อ
คณะกรรมการประเมินที่ทางสาขาวิชาแต่งตั้ง   โดยมีการให้คะแนนเป็นล าดับขั้นตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา 

 

 

  



51 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 

ความรู้และทักษะในด้าน
คณิตศาสตร์ 

ด าเนินการสอนเพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะในด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งนิสิต
จะใช้ในการคิด วิเคราะห์หาเหตุผล สรุปผล และพิสูจน์ตามหลักวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์   โดยนิสิตต้องฝึกทดลองและทดสอบทฤษฎีด้วยตนเอง 
อีกทั้งยังมีวิชาปัญหาพิเศษเพ่ือเพ่ิมทักษะเฉพาะทาง ตามความสนใจของ
นิสิต ซึ่งนิสิตต้องท างานวิจัยขนาดเล็ก เขียนรายงานและน าเสนอต่อที่
ประชุมของคณะกรรมการ 

คุณธรรม และจริยธรรม มีการสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมในบทเรียน  โดยยกกรณีศึกษาหรือ
เหตุการณ์จริงมาเป็นตัวอย่าง 

ความสามารถทางการสื่อสาร มีการก าหนดให้นิสิตค้นคว้างานวิจัย อ่านงานวิจัย และเขียนรายงานใน
รายวิชาสัมมนา  โดยนิสิตต้องสรุปผลงานวิจัยและน าเสนอผลต่อ
คณะกรรมการ  ซึ่งอนุญาตให้นิสิตของสาขาคณิตศาสตร์และผู้สนใจเข้าฟัง 
และสามารถตอบข้อซักถามได้ 

ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ในรายวิชาปัญหาพิเศษ นิสิตจะต้องด าเนินการค้นคว้า คิดวิเคราะห์หา
ผลสรุปและตรวจสอบความถูกต้องได้ด้วยตนเอง อีกท้ังยังสามารถน าควาร
รู้ที่มีอยู่ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์ 

ความสามารถในทักษะอื่น ๆ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีคุณลักษณะพิเศษที่นอกเหนือจากความรู้ใน
ด้านคณิตศาสตร์บริสุทธ์และคณิตศาสตร์ประยุกต์แล้ว ยังมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์   ซึ่งหลักสูตรได้มี
รายวิชาเอกเลือกในด้านอ่ืน ๆ ตามทิ่นิสิตสนใจ เช่น คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ ประกันภัย สถิติ และวิชาชีพครู 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program learning outcomes, PLO) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education Learning Outcomes: GELO) 
GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความ

เป็นไทย 
GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหา

สังคม ต่อต้านการทุจริต 
GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาค

ตะวันออก และของโลก 
GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์

นวัตกรรม  
GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ   
GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความ

คิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม  
GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลายรวมทั้งน าเสนอ

งานอย่างมีประสิทธิภาพ  
GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

หมวดวิชาเฉพาะ (Program learning outcomes: PLO) 
PLO1.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีความตรงต่อเวลา 
PLO1.2  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางวิชาการและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 
PLO2.1  อธิบายความรู้ และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส หลักการพิสูจน์ พีชคณิต การวิเคราะห์เชิง

คณิตศาสตร์ การหาค าตอบของสมการทั้งแบบผลเฉลยแท้จริงและผลเฉลยเชิงประมาณค่าได้ 
PLO2.2  อธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 
PLO3.1  ประยุกต์ความรู้และทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์เพ่ือแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
PLO3.2  ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
PLO3.3  ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
PLO3.4  ใช้ความรู้และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้เขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกได้ 
PLO4.1  ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 
PLO4.2  ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในบทบาทฐานะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
PLO5.1  เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการน าเสนอแบบบรรยาย รายงาน หรือแสดงผลข้อมูลเป็น

ภาพอินโฟกราฟิก ที่สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย 
PLO5.2  สื่อสารเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ทั้งการพูดและเขียนเป็นภาษาไทยไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่

เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
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PLO5.3  สื่อสารคณิตศาสตร์ในการพูดหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์ได้ 

PLO5.4  สืบค้นข้อมูลและความรู้ใหม่เชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
PLO6.1  ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หรือทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

อย่างถูกต้อง 
PLO6.2  จัดล าดับความส าคัญของวิธีการหรือขั้นตอนตามกฎทางคณิตศาสตร์ที่มีหรือกฎที่สร้างขึ้นได้ 
 
3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา (Yearly learning outcomes, YLO) 
ปีที่ 1 มีความรู้ ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และภาษาอังกฤษ  อีกทั้งยัง

สามารถใช้เครื่องมือพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ได้ 
ปีที่ 2 สามารถเข้าใจในเนื้อหา ทฤษฎี และหลักการทางคณิตศาสตร์ขั้นสูงได้ 
ปีที่ 3 มีทักษะการคิด วิเคราะห์ ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
ปีที่ 4 สามารถน าความรู้ ความเข้าใจ และทักษะคณิตศาสตร์ไปใช้สถานการณ์จริงได้     อีกทั้งยังสามารถ

สื่อสารความรู้คณิตศาสตร์ให้แก่ผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4. ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GELO) กับผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 
          TQF 

   
GELO 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

GELO1 ✓     
GELO2 ✓     
GELO3  ✓    
GELO4   ✓   
GELO5   ✓   
GELO6   ✓   
GELO7    ✓  
GELO8    ✓  
GELO9     ✓ 
GELO10     ✓ 
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ตารางแสดงความเชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) 
 

 

          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 
PLO1.1  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทาง

วิชาการและเคารพในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

✓ ✓  ✓                 

PLO1.2  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทาง
วิชาการและเคารพในทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

  ✓  ✓                

PLO2.1  อธิบายความรู้ และทฤษฎี
พ้ืนฐานเกี่ยวกับแคลคูลัส 
หลักการพิสูจน์ พีชคณิต การ
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การหา
ค าตอบของสมการทั้งแบบผล
เฉลยแท้จริงและผลเฉลยเชิง
ประมาณค่าได้ 

     ✓ ✓  ✓            

PLO2.2  อธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์จาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 

 

     ✓ ✓ ✓ ✓            
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 
PLO3.1  ประยุกต์ความรู้และทฤษฎีด้าน

คณิตศาสตร์เพ่ือแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์อย่างง่ายได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

         ✓ ✓          

PLO3.2  ประยุกต์หลักการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

         ✓ ✓          

PLO3.3  ประยุกต์หลักการทาง
คณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหา
ที่มีความซับซ้อนได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 

         ✓ ✓ ✓         

PLO3.4  ใช้ความรู้และทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับการท างานใน
อุตสาหกรรมดิจิทัลภายใต้เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 

         ✓ ✓ ✓         

PLO4.1  ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม 

 

            ✓ ✓       
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 
PLO4.2  ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน

บทบาทฐานะความเป็นผู้น าและผู้
ตามได้ 

            ✓  ✓      

PLO5.1  เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือ
ในการน าเสนอแบบบรรยาย 
รายงาน หรือแสดงผลข้อมูลเป็น
ภาพอินโฟกราฟิก ที่สื่อสารให้
เข้าใจได้ง่าย 

               ✓     

PLO5.2  สื่อสารเนื้อหาทางคณิตศาสตร์
ทั้งการพูดและเขียนเป็นภาษาไทย
ไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่
เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

                ✓ ✓   

PLO5.3  สื่อสารคณิตศาสตร์ในการพูด
หรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปยังผู้
ที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์ได้ 

 
 

                ✓ ✓   
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          TQF 
  PLOs 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะ
พิสัย 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 
PLO5.4  สืบค้นข้อมูลและความรู้ใหม่เชิง

วิชาการเพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

                  ✓  

PLO6.1  ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หรือ
ทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้อง 

          ✓     ✓    ✓ 

PLO 6.2 จัดล าดับความส าคัญของวิธีการ
หรือขั้นตอนตามกฎทาง
คณิตศาสตร์ที่มีหรือกฎที่สร้างขึ้น
ได้ 

      ✓   ✓          ✓ 

 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 
2. มีระเบียบวินัย 
3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
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4. เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
5. มีจิตสาธารณะ 

ด้านความรู้ 
1. มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
2. มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
3. สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
4. มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1. สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
2. น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3. มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
2. มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
3. สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
2. มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3. มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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5. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านระดับหลักสูตร และแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย  มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์   
ความเป็นไทย  
 GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดี 
ของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
  

 1)  สอดแทรกความรู้และกิจกรรม การพัฒนาความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และความเป็นไทย ควบคู่กับ
เนื้อหาวิชา 
 2)  สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝัง 
ให้นิสิตมีวินัยในตนเอง การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย
และสังคมโลก มีจิตสาธารณะ  
ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต โดยเน้น 
การเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ฝึกความรับผิดชอบ 
โดยมอบหมายให้ท างานรายบุคคลและท างานเป็นกลุ่ม ร่วม
ถึงอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่าง ๆ ของสังคม
เพ่ือให้นิสิตเข้าใจ ร่วมเสนอวิธีการแก้ปัญหาบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่รอบด้าน เหตุผล และความถูกต้อง ทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 
งานที่ได้รับมอบหมาย ผลงาน และการสะท้อนคิด  
ที่เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและความเป็นไทย 
เช่น ประเมินจากพฤติกรรมที่ไม่กระท าการทุจริต
ใน   การเรียนและการสอบประเมินจากความ
รับผิดชอบ 
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึงการเป็นผู้มี
วัฒนธรรมไทย 
 2)  ประเมินจากการมีวินัย การตรงต่อเวลาของ
นิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย  
การร่วมกิจกรรม ผลงาน และการมีความ
รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมถึง
ประเมินและพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีจากการ
อภิปราย  
การแสดงความคิดเห็น ผลงานและการน าเสนอ
ผลงาน 

2. ด้านความรู้ 
 GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและ
การเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และของโลก 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ 
โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจตามจุดเน้นของรายวิชา 
  2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น   การ
ปฏิบัติและวิธีการแสวงหาความรู้ เพื่อน าความรู้มา
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับข้องกับรายวิชา

 1)  ประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้และการ
ปฏิบัติของนิสิตด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การ
ท ากิจกรรม การน าเสนอผลงาน การมีส่วนร่วมใน 
ชั้นเรียน การอภิปราย การประเมินผลงาน และ 
การทดสอบ 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงในบริบทของศาสตร์  ตนเอง  
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

 2)  ประเมินจากผลงาน กระบวนการแก้ปัญหา 
การน าเสนอผลงาน และการสะท้อนผลกระทบต่อ
ตนเอง สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
 GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา  
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นนิสิตเป็นส าคัญ ที่ฝึก 
ให้นิสิตได้แสวงหาความรู้ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
และสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้มีการสะท้อนคิด 
เพ่ือประเมินตนเองทั้งด้านความรู้และกระบวนการ
แสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 2)  จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน และหรือ
จัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการเป็นฐาน ในประเด็นที่เป็น
ปัญหา/ความต้องการของชุมชน สังคม และวิกฤตของ
ประเทศ โดยการใช้ข้อมูลอย่างรอบด้านเพ่ือวางแผน 
ออกแบบ และตัดสินใจเลือกวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานการณ์ 
อย่างเป็นเหตุเป็นผล เพ่ือน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม  
เพ่ิมโอกาสและมูลค่า  สร้างอาชีพ และการเป็น
ผู้ประกอบการ 

 1)  ประเมินพฤติกรรมของนิสิตขณะศึกษา 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การมีส่วนร่วมใน   
การอภิปราย กระบวนการแสวงหาความรู้ 
กระบวนการแก้ปัญหา การน าเสนอรายงาน 
ประเมินจากผลงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ      
ความรับผิดชอบ 
 GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดง 
ความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์ 

 1)  จัดการเรียนรู้โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่ม 
ส่งเสริมการพัฒนาความเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น 
ผู้ตาม การท างานเป็นทีม การแสดงความคิดเห็นอย่าง
สร้างสรรค์ การมีมนุษยสัมพันธ์ การเรียนรู้ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล การเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรในการท า
กิจกรรมและการฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ 

 1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนิสิตระหว่างการเรียนการสอน การท ากิจกรรม 
ผลงาน และการน าเสนอผลงาน เช่น ความ
รับผิดชอบส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และการท างานเป็นทีม 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
 GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
  

 2)  สอดแทรกการปลูกฝังคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
การท างานร่วมกับผู้อ่ืนและฝึกเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม ผ่านการแก้ปัญหาหรือสถานการณ์ใน
ชุมชน สังคม และวิกฤตของประเทศในบริบทของความ
เป็นไทย ด้วยการอภิปราย ระดมความคิด และบทบาท
สมมติ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ 
แสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย  
รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  

 1)  เน้นให้นิสิตใช้เทคโนโลยีและวิธีการต่าง ๆ ในการ
แสวงหาข้อมูลและความรู้ ฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบบทความ ตัวเลข สถิติ ผังกราฟิก และอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการเลือกใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมและมี
วิจารณญาณ สามารถน าความรู้มาประยุกต์ 
ในการแก้ปัญหา สร้างนวัตกรรม และน าเสนองานอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ 
 2)  จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) เพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอ่ืนเพ่ือ
การสื่อสารทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ส่งเสริมให้นิสิตทุกคนได้น าเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้า
ผ่านการพูดและการเขียน 
ทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคล 

 1)  ประเมินทักษะในการแสวงหาความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้ข้อมูล และผลงานจาก
การน าความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการตอบค าถามหรือ 
การแก้ปัญหา 
 2)  ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
ในด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพ่ือสื่อสารความรู้ความคิดของตนเอง เช่น ผัง
กราฟิก บทความวิชาการ บทความวิจัย วารสาร 
และการเสนอผลงานในที่ประชุม 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
PLO1.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์และ

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีความตรง
ต่อเวลา 

PLO1.2  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางวิชาการและ
เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา 

1. สอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุก
รายวิชา  โดยมีกิจกรรมที่มีการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบ
วินัยและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดย
เน้นเข้าชั้นเรียนหรือส่งงานตรงต่อเวลา  ความรับผิดชอบ
ในงานที่ได้รับมอบหมายทั้งงานรายบุคคลและงานกลุ่ม   
2. มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบหรือคัดลอกผลงาน
ต่าง ๆ ของผู้ อ่ืน โดยมิได้ อ้างอิง  เป็นต้น อีกทั้ ง ได้
สอดแทรกกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการ  กรณีที่ เกิดจากการใช้
คณิตศาสตร์ทั้งในด้านบวกและด้านลบมาเป็นตัวอย่างใน
รายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความ
คิดเห็น และหาข้อสรุปของกรณีศึกษาที่ยกตัวอย่าง 

1. ประเมินพฤติกรรมของนิสิตที่แสดงออกในเรื่อง
ความตระหนักในจรรยาบรรณและการเคารพใน
สิทธิในผลงานของผู้อื่น 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการ
เข้าชั้นเรียน ส่งงาน หรือการนัดหมายเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของนิสิต 
3. ประเมินจากความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย 
4. ประเมินจากพฤติกรรมในการซื่อตรง  ไม่มีการ
ทุจริตการสอบ หรือคัดลอกผลงานผู้อื่น 

2. ด้านความรู้ 
PLO2.1  อธิบายความรู้ และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับ

แคลคูลัส หลักการพิสูจน์ พีชคณิต การ
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ การหาค าตอบ
ของสมการทั้งแบบผลเฉลยแท้จริงและผล
เฉลยเชิงประมาณค่าได้ 

PLO2.2  อธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์จากแหล่งข้อมูล
ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 

1. ใช้การสอนที่เน้นความเข้าใจในเนื้อหาและหลักการ
แก้ปัญหา    มีการมอบหมายกรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้นให้
นิสิตได้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขสถานการณ์ น าเสนอใน
ชั้นเรียน 
2. มีการมอบหมายให้ค้นคว้าเอกสารทางวิชาการด้าน
คณิตศาสตร์ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
ผู้ เรียนสามารถวิเคราะห์  อภิปราย สรุปผล  เขียน
รายงาน และน าเสนอในชั้นเรียนในรูปแบบสัมมนา  หรือ
ปัญหาพิเศษ 

1. การทดสอบย่อย   
2. การสอบกลางภาค และปลายภาคเรียน 
3. รูปเล่มรายงาน หรืองานที่ได้รับมอบหมาย  
4. การน าเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. มีความใฝ่รู้ ความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน 
แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
PLO3.1  ประยุกต์ความรู้และทฤษฎีด้าน

คณิตศาสตร์เพ่ือแก้โจทย์ปัญหา
คณิตศาสตร์อย่างง่ายได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

PLO 3.2  ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

PLO3.3  ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในการ
แก้โจทย์ปัญหาที่มีความซับซ้อนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

PLO3.4  ใช้ความรู้และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ 

1. การท าปัญหาพิเศษที่นิสิตต้องใช้ความรู้ที่เรียนมา การ
ค้นคว้าเพ่ิมเติมในการแก้ปัญหา  การวิเคราะห์และ
วิจารณ์ผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการสื่อสารในรูป
รายงาน 
2. การมอบหมายงานทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม 
ให้ค้นคว้าจากวารสารในเรื่องที่เป็นที่สนใจในแต่ละช่วง 
3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มี
การจ าลองเหตุการณ์ในชั้นเรียนเพ่ือวิเคราะห์และแก้ไข
สถานการณ์ หรือหาวิธีการท างานให้ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยง
ความรู้คณิตศาสตร์ไปใช้มนการแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง 
4. มีการฝึกการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลงานที่ตีพิมพ์ใน
วารสาร 

1. การสอบประเมินทั้งในระหว่างภาคเรียนและ
ปลายภาคเรียน 
2. การถามตอบที่ได้ในระหว่างการเรียนการสอน 
3. ผลงานที่น าเสนอในชั้น 
4. รายงานที่จัดท าตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
PLO4.1  ปฏิบัติตนด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่

ของตนเองและสังคม 
PLO4.2  ท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในบทบาท

ฐานะความเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 

1 . การมอบหมายงานกลุ่ ม  เ พ่ือดูการท างานและ
ประสานงาน การแบ่งงาน ความรับผิดชอบในการท างาน 
และการตรงต่อเวลาในการส่งงาน 
2.  การมอบหมายงานให้ปฏิบัติในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. ผลงานที่ได้จากการท างาน 
2. ประเมินจากพฤติกรรมการตรงต่อเวลาในการ 
ส่งงาน  และการนัดหมายเพ่ือปฏิบัติภารกิจร่วมกัน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO5.1  เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการ

น าเสนอแบบบรรยาย รายงาน หรือ
แสดงผลข้อมูลเป็นภาพอินโฟกราฟิก ที่
สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย(อินโฟกราฟิก) ที่
สื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย 

PLO5.2  สื่อสารเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ทั้งการพูด
และเขียนเป็นภาษาไทยไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญ
และไม่เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ได้อย่าง
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 

PLO5.3  สื่อสารคณิตศาสตร์ในการพูดหรือเขียน
เป็นภาษาอังกฤษไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่
เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ได้ 

PLO5.4  สืบค้นข้อมูลและความรู้ใหม่เชิงวิชาการ
เพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1. การมอบหมายให้ค้นคว้าเรื่องสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับคณิตศาสตร์ ในปัจจุบันที่น่ าสนใจจากวารสาร
อิเลคทรอนิกส์ (e-Journal) 
2. สามารถเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม มีการบันทึกความรู้ 
วิเคราะห์ข้อมูล สรุปเป็นองค์ความรู้ น าไปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่น สามารถถ่ายทอด เผยแพร่ และน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
3. การน าเสนองานหน้าชั้นเรียนโดยใช้สื่อที่เหมาะสม 
4. การท าปัญหาพิเศษ 

1. ความสามารถในการสื่อข้อมูลทั้งในด้านการ
เขียนรายงาน การน าเสนองานหน้าชั้นเรียน  และ
การตอบค าถามระหว่างเรียน 
2. ความสามารถในการเขียนรายงาน และการ
เขียนปัญหาพิเศษ รวมทั้งน าเสนอในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก 
3. ความสามารถในการใช้สื่อหลากรูปแบบเพ่ือให้
ผู้อื่นเข้าใจและน่าสนใจ 

6. ด้านทักษะพิสัย 
PLO6.1  ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์หรือทาง

คอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

PLO6.2 จัดล าดับความส าคัญของวิธีการหรือ
ขั้นตอนตามกฎทางคณิตศาสตร์ที่มีหรือกฎ
ที่สร้างขึ้นได้ 

1. การมอบหมายโจทย์ปัญหาให้ผู้เรียนช่วยกันแก้ไข ที่
ต้องอาศัยความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ร่วมกัน 
2. ให้นิสิตฝึกเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ ในรายวิชาปัญหาพิเศษ และการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน 
3. ให้นิสิตได้ฝึกการจัดล าดับความส าคัญของวิธีการและ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการพิสูจน์ทฤษฎี 

1. ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้ศาสตร์
ต่างๆ ร่วมกัน ทั้งด้านความรู้ในสาขา สถิติ  
คณิตศาสตร์  เพ่ือสรุปวิเคราะห์งานให้เป็นระบบ 
2. ความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญของ
วิธีการ หรือขั้นตอนต่าง ๆ ตามกฎที่มีหรือกฎที่
สร้างข้ึนได้อย่างถูกต้อง 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 
 (เอกสารแนบหมายเลข 3) 
 

 
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น 
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น  ดังต่อไปนี้ 

ระดับ  A ค่าระดับ  4.0 
 ระดับ  B+ ค่าระดับ  3.5 
 ระดับ  B ค่าระดับ  3.0 
 ระดับ  C+ ค่าระดับ  2.5 
 ระดับ  C ค่าระดับ  2.0 
 ระดับ  D+ ค่าระดับ  1.5 
 ระดับ  D ค่าระดับ  1.0 
 ระดับ  F ค่าระดับ  0.0 

ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้   
S   ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
I   การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
U  ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
W  งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au  ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และที่ 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
2.1 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ถูกแต่งตั้งโดยคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการ

ประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 
2.2 ผลการประเมินของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่ภาควิชา

แต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ 
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน

ร่วมกับทางสถานประกอบการว่านิสิตปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
2.4 มีคณะกรรมการทดสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในหลักสูตรที่ก าลังส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
2.5 ตรวจสอบจากรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
2.6 พิจารณาจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 
2.7 พิจารณาจากภาวะการได้งานท าของบัณฑิต 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.2   ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
3.3  เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
       และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (เอกสารแนบภาคผนวก) 

 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 หลักสูตรฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ที่คณะฯ หรือ

มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อให้มีความรู้และเข้าใจพันธกิจของมหาวิทยาลัยคณะฯตลอดจนหลักสูตรฯ
ที่จะสอน 

1.2 มีการแนะน าให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรฯ ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และสนับสนุนให้เข้าอบรมด้านการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่คณะฯ หรือ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 เสริมสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นพันธกิจของอาจารย์ 

1.4 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องการสนับสนุนด้านการฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 

 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสูตรอบรมหรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับอาจารย์เกี่ยวกับการ
สอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในประเทศและ/

หรือต่างประเทศ 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชา 
2.2.3 จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มีต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น 
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะฯหรือมหาวิทยาลัย 
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพต่าง ๆ ของคณะฯหรือมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
การบริหารจัดการหลั กสู ตร ให้ เป็ น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 
2554 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน  โดยมีหัวหน้าภาควิชาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างน้อย 5 คนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร  โดยวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติ 
 

2. บัณฑิต 
คุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

บรรลุตามเป้าหมายของตัวบ่งชี้ทั้ง 12 ข้อ ตามที่ระบุไว้ในหมวด 7 ข้อ 7  อีกท้ังบัณฑิตสามารถท างาน
หรือประกอบอาชีพอิสระได้อย่างมีคุณภาพ และผลงานของนิสิตเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

 

3. นิสิต 
3.1 มีกระบวนการรับนิสิตซึ่งด าเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มีการคัดเลือกอย่าเป็นธรรมและมี

ประสิทธิภาพ มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามหมวด 3 ข้อ 2.4  
3.2 มีการควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 

โดยนิสิตที่มีปัญหาในการเรียนสามารถเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้และต้อง
ก าหนดชั่วโมงว่างเพ่ือให้นิสิตเข้าปรึกษา  

3.3 มีการคงอยู่ของนิสิตและการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์  
3.4 มีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  โดยภาควิชาเป็นผู้ก าหนดคุณวุฒิ

และคุณสมบัติที่ต้องการ 
4.2 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการรวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

4.3 ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เกี่ยวกับการสอน การท าวิจัย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
4.4 จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานทางวิชาการในสาขา

คณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการ

วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาที่เปิดสอน และ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีผลการเรียนรู้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 รายได้ของหลักสูตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้จากค่าธรรมเนียม

การศึกษาของนิสิต  การบริการวิชาการ และอ่ืน ๆ  โดยน ามาจัดสรรตามความจ าเป็น  เพ่ือให้
หลักสูตรสามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือให้มีความพร้อมทั้งด้านอาคาร
สถานที่และครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ โดยภาควิชาและคณะมีการประชุมวางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์
และจัดสร้างสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสม  

6.2 รวมทั้งมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่
มีหนังสือด้านบริหารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น   

6.3 มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  หนังสือและเอกสารประกอบการเรียน โดย
ให้นิสิตและอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2  ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบรายงาน
การประเมินตนเองหรือ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. การทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานในแบบรายงานการประเมินตนเองหรือ มคอ.7 ปีที่แล้ว   

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม 8 8 8 9 10 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก การอภิปรายโต้ตอบ 
การตอบค าถาม การท ากิจกรรมในชั้นเรียน และผลการสอบ 

1.1.2 มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน 

1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนรู้และผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากการใช้กลยุทธ์การสอน
ที่แตกต่างกัน 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 ประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน ทุกสิ้นภาค

การศึกษา ตามระบบประเมินของมหาวิทยาลัย  
1.2.2 สังเกตการณ์จากทีมผู้สอน หรือกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือการทวนสอบใน

รายวิชา 
1.2.3 รายงานผลการประเมินให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพ่ือการพัฒนาทักษะการใช้กลยุทธ์การ

สอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ 

สรุปผลการใช้แผนกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และ
วางแผนปรับปรุงแผน กลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนิสิตและบัณฑิต 

2.1.1 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตชั้นปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษาในรูปของ
แบบสอบถาม 

2.1.2 ส าหรับบัณฑิตจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมบัณฑิตตาม
โอกาสที่เหมาะสม 

2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
ด าเนินการโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากข้อมูลในรายงานผลการด าเนินงาน

หลักสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
2.3 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

2.3.1 ด าเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยังผู้ใช้บัณฑิต 
2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสูตร โดยเชิญ ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้ใช้งานบัณฑิต บัณฑิตใหม่ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ และท าการ

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอนจากข้อมูลป้อนกลับที่ได้รับทุกภาคการศึกษา แล้วเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอ
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าภาควิชาเรียกประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินการหลักสูตร 

4.2 หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5  ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวมทั้ง
ความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ 
    สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข 4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตาม 
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
เอกสารแนบหมายเลข 5 ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข 6 ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข 7 ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
    พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  74 

เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       30 หน่วยกิต 
 1.  กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ    
  1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89510064 ภูมิบูรพา       3(2-2-5) 
  Wisdom of BUU 
 รากเหง้าของมหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคตะวันออกของประเทศไทย  
ค่านิยมของมหาวิทยาลัยบูรพา ความเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา รักษ์ทะเล การสร้าง การมีส่วนร่วม 
และการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
   Root of Burapha University (BUU); local wisdom of Eastern 
Thailand; BUU core values, being BUU student; marine conservation; contributing, 
participating, and conveying from generation-to-generation; Eastern Economic Corridor 
(EEC); Sustainable Development Goals (SDGs) 
 
  1.2 รายวิชาเลือก 
   1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต      2(1-2-3) 
  Happiness and Values of Life  
 ความหมายของชีวิต การรู้จักและเข้าใจตน การปรับปรุงและพัฒนาตน การตั้งเป้าหมายและ
วางแผนชีวิต การด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณค่า การปรับตัวแบบองค์รวมในสังคมที่ก าลัง
เปลี่ยนแปลง 
 Meanings of life; self-perceptions and understanding; self-improvement and 
development; goal-setting and life planning; living a valuable and happy life; holistic self 
-adjustment in a changing society  
 
 1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 
รายวิชา 
89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย     2(1-2-3) 
  Physical Well-being Management 
 แนวคิดและวิธีปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี การยศาสตร์ การออกก าลังกาย  
การรับประทานอาหาร ยารักษาโรค การหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงและสถานการณ์เสี่ยง การวางแผนชีวิต
ครอบครัว 
 Concepts and guidelines for maintaining in good physical and mental health; 
good shape; exercise; food consumption; medicine; behavior and environmental risks 
preventions; family life planning 
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   1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต     2(1-2-3) 
  Psychological Well-being Management 
 การสร้างความสามารถในการบริหารสุขภาวะทางจิตในการด าเนินชีวิตประจ าวันและ 
การท างาน การใช้หลักการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ
อารมณ์และความเครียด การเข้าใจและการประเมินสุขภาวะทางจิต การประเมินอารมณ์และความเครียด 
การน ากลยุทธ์ทางจิตวิทยาและเทคนิคการจัดการความเครียดมาใช้เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต 
 Effective psychological well-being  management to life and work, the use of  
psychological well-being principles, psychological theories and principles of emotion and 
stress; assessing and understanding psychological well-being, emotional and stress; 
applications of psychological strategies and stress management techniques for 
enhancing psychological well-being 
 
 2.  กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
  2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย อาเซียน และโลก   2(1-2-3) 
 Citizenship and Responsibility towards Society of Thailand,  
 ASEAN, and the World 
 ปลูกจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ 
พลเมืองของไทย อาเซียน และโลก กรณีศึกษา การรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ท้าทายกรอบ
ความเชื่อเดิมเปิดโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 
 Raising awareness; roles, and responsibilities as Thai, ASEAN, and the world 
citizen; case study; recognition of the challenging paradigms shift; open broader world 
outlook   
 
89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน    2(1-2-3) 
  Thinking Process for Understanding Oneself and Others 
 การพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพ่ือเข้าใจตนเอง
และผู้อ่ืนเน้นการให้คุณค่าการเรียนรู้ด้วยใจที่ใคร่ครวญ พัฒนามิติด้านในของมนุษย์สู่การพัฒนาศักยภาพ
ที่สูงสุด ใช้การเรียนรู้ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายใน การรับฟังอย่างลึกซึ้ง สุนทรียสนทนาเพื่อให้ผู้เรียน
มีความใฝ่เรียนฝึกตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 Systematic thinking process to understand oneself and others in the 21st  
century, focusing on introspective learning; development of human inner perspective 
towards the maximum potential; application of learning for inner changes; deep 
listening; aesthetic dialogue for continuous learning and practice 
 
 



  76 

 2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(2-2-5)  

English for Communication 
 ฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ ศัพท์และโครงสร้างภาษา กลยุทธ์ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ เรียนรู้วัฒนธรรมโลก เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 Practicing skills in listening, speaking, reading, and writing English; vocabulary and 
language structure; English language learning strategies; global culture; communication in 
daily life 
 
89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง    3(2-2-5)  
  Experiential English 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ฝึกกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และ
อภิปราย เรียนรู้พหุวัฒนธรรม 
 Practicing English language skills through activities; practicing English language 
learning strategies; critical thinking skills and discussion in multi-cultural contexts 
 

2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 
89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วมสมัย   2(1-2-3) 
 Thai Language Skills for Careers in Contemporary Society 
 ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ การฟังและจดบันทึกรายงานการประชุม   
การสนทนาเชิงธุรกิจ การเขียนโต้ตอบทางอีเมล์ การเขียนโครงการและเอกสารเชิงหลักการ การออกแบบ
แบบสอบถาม และการเขียนใบสมัครออนไลน์ 
 Thai language skills for careers; listening and note-taking for meetings; business 
conversations; e-mail correspondence; projects and conceptual framework writing; 
questionnaire design; online job applications writing 
 
 3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต  
  3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 
89530064      โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลกอนาคต           2(2-0-4) 
                    Opportunities and Challenges for Future Careers 
          นโยบายประเทศไทย 4.0 เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โมเดลการบูรณาการเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ทักษะแรงงานที่จ าเป็นในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การ
ประเมินสมรรถนะตนเอง ตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
          Thailand 4.0 policy; Eastern Economic Corridor, potential core technologies and 
industry clusters driving economic growth; integrated economic model towards 
sustainable development, bioeconomy, circular economy and green economy; 
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workforce skills required for targeted industry clusters; self-competency assessment; 
labor market in Eastern Economic Corridor 
 
  3.2 รายวิชาเลือก  
   3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
รายวิชาด้านเทคโนโลยี 
89530164  ทักษะดิจิทัล       2(2-0-4) 
  Digital Skill 
 การสร้างและการเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ เพลง ข้อความ และข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ การ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ธุรกิจ และสังคม เทคโนโลยีอุบัติใหม่ 
 Creation and dissemination of online-videos, images, music, messages, and news; 
digital application in daily life, business and society; emerging technologies. 
  
89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ     2(2-0-4) 
  Interactive Media Design 
 การแสดงผลและการปฏิสัมพันธ์ การเข้าใจและสามารถแสดงความคิดรวบยอดของการ
ปฏิสัมพันธ์ มุมมองด้านการเรียนรู้ การปฏิสัมพันธ์ในลักษณะของสังคมและความรู้สึก กระบวนการในการ
ออกแบบการปฏิสัมพันธ์ การออกแบบสร้างสัญลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ (brand) ส าหรับผลิตภัณฑ์ของ
ตนเอง  
 Visualization and interactivity; understanding and conceptualizing of interaction; 
cognitive aspects; social and emotional interaction; the process of interaction design; 
design and establish brand based on client specifications 
 
89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ     2(2-0-4) 
  Media Design and Presentation 
 การออกแบบสื่อดิจิทัลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน  การน าเสนอเนื้อหาเชิงดิจิทัลอย่าง
มืออาชีพ การประเมินผลสื่อผสมที่สร้างข้ึนด้วยเครื่องมือมาตรฐาน  
 Professionally present digital content; evaluation with standard tools 
 
89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่างฉลาด   2(2-0-4) 
  Mathematics for Smart Working Life 
 คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การคิดดอกเบี้ยเชิงเดียว การคิดดอกเบี้ยทบต้น การผ่อนช าระแบบ
รายงวด การออมเงินแบบรายงวด บัตรเครดิต การค านวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมจากการผิดนัดช าระ 
การลงทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนแบบต่าง ๆ การวิเคราะห์ดอกเบี้ยจากการกู้เงินแบบ
ต่าง ๆ การวางแผนทางการเงินเพ่ือการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเพ่ิมมูลค่าเงิน
ออมจากการลดหย่อนภาษี 
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 Introduction to financial mathematics; simple interest calculation; compound 
interest; amortized loan, annuity saving, credit card, overdue payment and fee 
calculation; investment; the investments return analysis; loans interest analysis; financial 
planning for life under sufficiency economy; annuity saving and tax deduction 
 
89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร      2(2-0-4) 

Food Science 
ความหมายและความส าคัญของอาหาร องค์ประกอบในอาหาร เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร 

การเสื่อมเสียของอาหาร จุลชีววิทยาทางอาหาร การถนอมอาหาร โภชนาการอาหาร ความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร อาหารเชิงหน้าที่ เครื่องดื่ม การบรรจุผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและคุณภาพ
อาหาร อาหารใหม่  

Definition and importance of food; food composition; food chemistry; food 
processing; food deterioration; food microbiology; food preservation; food nutrition; 
variety of food products; functional food; beverage; food packing; food quality and 
standards; novel food 
 
89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม      2(2-0-4) 

Environmental Science 
ความหมายและขอบเขตของวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ

การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน มลพิษพลาสติก 
(ไมโครพลาสติกกับมลพิษทางน้ า) PM2.5 กับปัญหามลพิษทางอากาศ ไฟป่าและผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน วิถีเกษตรอินทรีย์ การฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต นวัตกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม  

Definition and scope of environmental science; role of science and technology, 
and sustainable development of the environment; climate change and global warming; 
plastic pollution (micro plastic and water pollution); PM 2.5 and air pollution problems; 
forest fires and their environmental impact; renewable energy; organic farming practices; 
restorative environment with biological processes; environmental science and quality of 
life; innovation for the environment 
 
89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง      2(2-0-4) 

Cosmetic Science 
 เครื่องส าอางเบื้องต้น เทคโนโลยีความงาม สูตรเครื่องส าอาง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางเพ่ือการ
ดูแลผิวหนัง วิทยาศาสตร์เครื่องส าอางการดูแลเส้นผม สารหอมและสุคนธศาสตร์ วิทยาศาสตร์
เครื่องส าอางสีสัน การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง โพลีเมอร์ในเครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ครีมกันแดด     
ชีวะโมเลกุลในเครื่องส าอาง เคมีเภสัชส าหรับวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติใน
เครื่องส าอาง 
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 Introduction of cosmetic; beauty technology; cosmetic formulation; cosmetic 
science for skin care; cosmetic science for hair; fragrance and aromatic science; color 
cosmetic science; evaluation of cosmetic products; polymer in cosmetics; sunscreen 
products;  biomolecules in cosmetics; pharmaceutical chemistry for cosmetic science; 
natural product in cosmetics 
  
89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์       2(2-0-4) 

Science Literacy 
 การคิดเชิงวิทยาศาสตร์ มุมมองทางวิทยาศาสตร์ของสิ่งรอบตัว วิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน
และอนาคต 
 Sscientific thinking; scientific perspective of surrounding things of Interests and 
prospective science of interests 
 
89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น     2(2-0-4) 
  Introduction to Science of Data 
 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล การใช้ข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ  
การเข้ารหัสของข้อมูลในชีวิตประจ าวัน การตรวจสอบรหัสที่มีความผิดพลาดหรือถูกปลอมแปลง 
 Introduction to science of data; data analysis; data for decisions; encoding data in 
everyday life; detecting errors in the received data; identifying manipulated codes 
 
89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคม  2(2-0-4) 
  Creativity and Innovation for Social Development 
 ความส าคัญของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การก าหนดปัญหา การระดมสมอง การสร้างแนวความคิดใหม่ และการ
แก้ปัญหาทางสังคม 
 Essence of creativity and innovation in disruptive era; design thinking, problem 
identification, brainstorming, idea generation and social problem-solving  
 
รายวิชาด้านการบริหารจัดการ 
89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ          2(2-0-4) 
  Law for Worker and Business 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่ส าคัญส าหรับคนท างาน  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
แรงงาน จัดตั้งบริษัท ทรัพย์สินทางปัญญา ภาษีอากร กฎหมายล้มละลาย กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้าน     
การทุจริต กรณีศึกษา 
 Basic knowledge of laws; principles of labor laws; civil and commercial laws; 
labor laws; company-established laws; intellectual property laws; tax laws; bankruptcy 
laws; anti-corruption laws; case study 
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89531264 องค์ประกอบการจัดการ      2(2-0-4) 
  Management Functions 
 แนวคิดพ้ืนฐานและลักษณะขององค์การ หลักการจัดการ กระบวนการจัดการ หน้าที่หลักในการ
จัดการ การวางแผน  
 Basic concepts and characteristics of an organization; principles of management; 
management process; management functions; planning  
 
89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ      2(2-0-4) 
  Business Environment 
 สภาวะแวดล้อมทางการจัดการ จริยธรรมในการจัดการ 
 Management environment; management ethics 
 
89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร     2(2-0-4) 
  Organizational Structure Design 
 การจัดองค์การและทรัพยากรมนุษย์ การชี้น า และการควบคุม 
 Organizational and human resource management; directing; controlling  
 
89531564 การวางแผนกลยุทธ์      2(2-0-4) 
  Strategic Planning 
 แนวคิดพ้ืนฐาน กระบวนการในการบริหารกลยุทธ์ กระบวนการวางแผน การตัดสินใจ  เชิงกล
ยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การควบคุมเชิงกลยุทธ์ส าหรับธุรกิจ 
 Strategic concepts and administration process; planning process and strategic 
decision making; strategic implementation and control business 
 
89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน     2(2-0-4) 
  Performance Controlling  
 การวางแผน การด าเนินงาน การควบคุมการผลิตสินค้าและบริการ การจัดการคุณภาพ  
 Planning; operating; controlling production of product and service; product and 
operation process designs; quality management 
  
89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21   2(2-0-4) 
  Marketing for Entrepreneurship in the 21st Century 
 ความหมาย ความส าคัญของการตลาดต่อธุรกิจ กระบวนการทางการตลาด สภาพแวดล้อมทาง
การตลาด ประสมทางการตลาด - ผลิตภัณฑ์ การก าหนดราคา การจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด - 
การสร้างความสามารถทางการแข่งขัน การตลาดระดับโลก จริยธรรมทางการตลาด ความรับผิดชอบต่อ
สังคม การตลาด 4.0 
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 Meaning and importance of marketing to businesses; process of marketing; 
marketing environment; marketing mix - product, price, channel and promotion - 
creating a competitive advantage; global marketing and business ethics; social 
responsibility; marketing 4.0  
 
89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่     2(2-0-4) 
  Consumer Behavior in Modern World  
 พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ พฤติกรรมผู้ซื้อทางธุรกิจ การวิจัยตลาดและระบบ
สารสนเทศทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การก าหนดตลาดเป้าหมาย การวางต าแหน่งทางการตลาด 
 Modern consumer behavior; behavior of consumer decision making process; 
buyers’ behavior; marketing research; marketing information system; market 
segmentation; target marketing; market positioning 
 
89531964 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการบริการ   2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Service Industry 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการบริการ 
 Basic accounting theories; concepts; processes in Service Industry 
 
89532064 การบัญชีเบื้องต้น ในอุตสาหกรรมการผลิต    2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Manufacturing 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในอุตสาหกรรมการผลิต  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Manufacturing  
 
89532164 การบัญชีเบื้องต้น ในธุรกิจค้าขาย     2(2-0-4) 
  Introduction to Accounting in Merchandise 
 หลักการเบื้องต้นของการบัญชี ทฤษฎี แนวคิด ในธุรกิจค้าขาย  
 Basic accounting theories; concepts; processes in Merchandise   
 
89532264 หลักการบัญชี       2(2-0-4) 
  Accounting  
 หลักการ กระบวนการเกี่ยวกับการบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจ  
 Concept; process; preparation of supported documents; business journal  
entries  
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89532364 งบการเงิน       2(2-0-4) 
  Financial Statements  
 งบดุล งบก าไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน การวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงฐานะการเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของ 
ธุรกิจ  
 Preparation of trial balance; adjustment of accounting errors; preparation of 
financial statements for private and public business firms; accounting management 
principles of assets; liabilities; shareholders’ equity 
 
89532464 รายงานการเงิน       2(2-0-4) 
  Financial Report  
 การวิเคราะห์ฐานะการเงิน การจัดท าและบริหารงบประมาณ การประเมินงบลงทุน การวิเคราะห์
รายงานทางการเงิน งบประมาณเงินสด 
 Financial Credit Analysis; Constructing and Managing Master Budget; Capital 
Budget Evaluation; financial reporting analysis; cash budgeting; modern management 
accounting techniques 
 
89532564 ภาษีธุรกิจ       2(2-0-4) 
  Business Taxation  
 หลักการ ประเภท และแนวปฏิบัติของการภาษีอากรที่เกี่ยวกับธุรกิจ ความรับผิดชอบ       ใน
การเสียภาษี การค านวณภาษี การจดทะเบียน การจัดท าแบบฟอร์ม การจัดท ารายงาน การยื่นแบบแสดง
รายการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอากรแสตมป์ ภาษีศุลกากร ภาษีสรรพสามิต และภาษีส าหรับกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ประเด็นปัจจุบันเกี่ยวกับการภาษีทางธุรกิจ 
 Principles, types and practices of business taxation; tax responsibility; tax 
calculations; registration form preparation; report preparation; filing return forms; basic 
knowledge about stamp duties; customs duties; excise taxes; promotional taxes for 
specific businesses; current issues regarding business taxation 
 
89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์     2(2-0-4) 
  Human Resources Foundation 
 การจัดการ และการธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ กระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การจ้างงาน การจัดปฐมนิเทศ การสอนงาน การฝึกอบรมและ        
การพัฒนา การพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 Human resource management; emGELOyee retention in business; human 
resource functions including planning, recruitment and selection, job placement, 
orientation, coaching, training and development, and performance evaluation 
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89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ     2(2-0-4) 
  Service Experience Design 
 วิธีการคิดการออกแบบเพ่ือผลิตบริการและการออกแบบระบบใหม่ให้น่าสนใจ พ้ืนฐานของจุด
สัมผัสเชิงพฤติกรรม การสร้างแผนภาพ การเล่าเรื่อง การคิดต้นแบบอย่างรวดเร็ว 
 Methods of design thinking in order to produce new service and system 
development; a foundation about the behavioral touchpoints; diagramming and 
storytelling; rapid prototyping 
 
89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ     2(2-0-4) 
  Service Innovation Design  
 วิธีการคิด การออกแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัยทาง
การตลาด การจัดการการถ่ายโอนความรู้ในองค์กร พันธมิตรเชิงกลยุทธ์และเครือข่าย การวิจัยและพัฒนา 
 Methods of design thinking in order to launch new product development; 
managing intellectual property; market research; managing organizational knowledge 
transfer; strategic alliances and networks; research and development  
  
 3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 
รายวิชา 
89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21    3(0-0-9) 
  Entrepreneurship in the 21st Century 
 แนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 อย่างมีจริยธรรม
ตามกฎหมายในการจัดตั้งบริษัทและกฎหมายธุรกิจทั่วไป รวมถึงการเขียนแผนธุรกิจ 
 Concepts of entrepreneurship; ethics and entrepreneurship skills in 21st century 
according to laws for a company establishment and general business laws; able to 
accomplish the business plan 
 
 
2) หมวดวิชาเฉพาะ        94 หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน       21 หน่วยกิต 
30211164 แคลคูลัส 1 3 (3-0-6) 
 Calculus I 
 ฟังก์ชันและกราฟของฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การหาอนุพันธ์ของ
ฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์ สมการของเส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก ผลต่าง
เชิงอนุพันธ์และแบบเชิงเส้น อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุด-ต่ าสุด การเขียนกราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ์ โจทย์
ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์โดยการเปลี่ยนเป็นตัวแปร 
ปริพันธ์ทีละส่วน ปริพันธ์ของฟังก์ชันตรีโกณมิติ การหาปริพันธ์โดยการท าเป็นเศษส่วนย่อย สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญเบื้องต้นและการประยุกต์  
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 Functions and graphs of functions;  limits and continuities of functions;  
derivatives of algebraic and transcendental functions;  applications of derivatives, 
equation of tangent and normal lines, differential and linearization, related rates, 
maximum-minimum values, curve sketching using the first and second derivatives, 
optimization problems; indefinite integrals, techniques of integration, integration by 
substitution, integration by parts, integration of trigonometric functions, partial fractions; 
introduction to ordinary differential equations and their applications 
 
30211264 แคลคูลัส 2 3 (3-0-6) 
 Calculus II 
  บุรพวิชา 30211164 
  Prerequisite:  30211164 
 ปริพันธ์จ ากัดเขต ทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส การประยุกต์ของปริพันธ์จ ากัดเขตใน
ระบบพิกัดฉาก พ้ืนที่ ปริมาตร ความยาวของส่วนโค้ง พ้ืนที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การประยุกต์ของ
ปริพันธ์จ ากัดเขตในระบบพิกัดเชิงขั้ว พื้นที่ ความยาวของส่วนโค้ง พ้ืนที่ผิวที่เกิดจากการหมุน การ
ประมาณค่าของปริพันธ์จ ากัดเขต รูปแบบยังไม่ได้ก าหนดและหลักเกณฑ์ของโลปิตาล ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
ล าดับและอนุกรม การกระจายอนุกรมเทย์เลอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย กฎลูกโซ่และการประยุกต์ 
 Definite integrals, fundamental theorem of calculus; applications of 
definite integrals in rectangular coordinate system, areas, volumes, arc length of curves, 
areas of surfaces of revolutions;  applications of definite integrals in polar coordinate 
system, areas, arc length of curves, areas of surfaces of revolutions; numerical 
approximations of definite integrals;  indeterminate forms and L’Hospital’s rule,  
improper integrals; sequences and series, Taylor series expansions; function of several 
variables, limits and continuities of function of several variables, partial derivatives, chain 
rule and applications 
 
30310164 เคมี 3 (3-0-6) 
 Chemistry 
 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ สมดุลเคมี กรด-เบส 
ก๊าซ ของเหลวและสารละลาย ของแข็ง   
 Atomic structure and periodic table of element; chemical bonds; 
stoichiometry; chemical equilibrium; acid-base; gas; liquid and solution; solid 
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30310264  ปฏิบัติการเคมี  1 (0-3-1) 
 Chemistry Laboratory  
 บุรพวิชา 30310164 หรือเรียนพร้อมกับ 30310164 
 Prerequisite:  
 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ได้แก่ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือพ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการ เทคนิคการท าปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิง
กราฟ ความหนาแน่นของสารละลาย การสังเกตปฏิกิริยาเคมี กฎของก๊าซ การไทเทรตกรดเบส สมดุลเคมี 
สารละลายบัฟเฟอร์ 
 Fundamental chemistry laboratories which are necessary to improve the 
scientific skill in practice, such as, practice of using common laboratory equipment and 
instruments, laboratory techniques, graphical analysis, density of solutions, observing the 
chemical reactions, gas laws, acid-base titration, chemical equilibrium, buffer solutions 
 
30610064  ชีววิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 
 General Biology 
 หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สารเคมีของชีวิต การจัดระเบียบ 
โครงสร้าง และหน้าที่ของเซลล์ พันธุศาสตร์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ วิวัฒนาการ 
นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
 Principles of biology, scientific process, chemical basis of life, cell 
organization, cell structure and function, genetics, cellular respiration, photosynthesis, 
biodiversity, classification, structure and function of plants and animals, evolution, 
ecology and behavior 
 
30610164  ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 (0-3-1) 
 General Biology Laboratory 
 พ้ืนฐานการใช้กล้องจุลทรรศน์ โครงสร้างของเซลล์ การแบ่งเซลล์ ลักษณะทาง
พันธุกรรม เนื้อเยื่อพืช การสังเคราะห์ด้วยแสงและการหายใจระดับเซลล์ เนื้อเยื่อสัตว์ สรีรวิทยา การจัด
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ วิวัฒนาการ นิเวศวิทยา และพฤติกรรม 
 Basics on microscope, cell structure, cell division, genetic traits, plant 
tissue, photosynthesis and cellular respiration, animal tissue, physiology, classification 
and biodiversity, evolution, ecology and behavior 
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30810064  ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (3-0-6) 
 General Physics 
 เวคเตอร์ จลศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและก าลัง การสั่น คลื่นกล 
สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก วงจรไฟฟ้าเบี้องต้น คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า แสง ฟิสิกส์ยุคใหม่  นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
 Vectors, kinetics, force and motions, work energy and power, vibration, 
mechanical waves, properties of matter, fluid mechanics, thermodynamics, electricity 
and magnetics, basic electrical circuits, electromagnetic waves, optics, modern physics, 
nuclear physics 
30810264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1 (0-3-1) 
 General Physics Laboratory 
 การวัดปริมาณทางฟิสิกส์ จลนศาสตร์ แรงและการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน กลศาสตร์
ของไหล การสั่น คลื่นกล อุณหภูมิและความร้อน สมบัติเชิงความร้อนของสสาร อุณหพลศาสตร์ 
วงจรไฟฟ้า ไฟฟ้าและแม่เหล็ก แสง 
 Measurement of physics quantities, kinetics, force and motion, work and 
energy, fluid mechanics, vibrations, mechanical waves, temperature and heat, thermal 
properties of matter, thermodynamics, electrical circuits, electricity and magnetics, optics 
 
31220164 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Elementary Statistics for science 
 ข้อมูล การน าเสนอข้อมูล และการแปลผล ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการ
แจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอร์
ของประชากรหนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
 Data, data presentations and interpretations, elementary probability, 
random variables and probability distributions of random variables, estimation and 
hypothesis testing about parameter of one and two populations, chi-square tests 
 
88520364 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Computer Programming  
         บทบาทของขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมตามข้ันตอน
วิธี การทดสอบ และการแก้ไขโปรแกรม ไวยากรณ์ของภาษา ชนิดของตัวแปรและการก าหนดค่าตัวแปร 
การรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลอย่างง่าย นิพจน์และการด าเนินการ โครงสร้างควบคุมการท างานของ
โปรแกรมแบบเลือกท าและแบบท าซ้ า โปรแกรมย่อยและการผ่านค่า แนวคิดของการเรียกซ้ าและฟังก์ชัน
เวียนเกิดอย่างง่าย ข้อมูลชนิดแถวล าดับและการประมวลผล สายอักขระและวิธีการประมวลผล การ
วิเคราะห์เบื้องต้นของขั้นตอนวิธีในการเรียงล าดับอย่างง่าย  
 Role of algorithms in problem solving via computer, implementation of 
algorithms, coding, testing and debugging, basic syntax of a language, variable types and 
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value assignments, expressions and operators, simple input and output, conditional and 
iterative control structures, subprograms and parameter passing, the concept of 
recursion and simple recursive functions, arrays and array processing, string and string 
processing, basic analysis of some selected algorithms in sorting 
 
 
 2.2) วิชาเอก       73 หน่วยกิต 
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ     43 หน่วยกิต 
 
30220164 วิยุตคณิต 3 (3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
 การนับ สัมประสิทธิ์ทวินามและเอกลักษณ์การจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟและ
การประยุกต์ ข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงการจัด ทฤษฎีจ านวนและวิทยาการเข้ารหัสลับ ระบบ
เชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิซ 
 Counting, binomial coefficient and combination identity, recurrence 
relation, graph and application, network, Boolean algebra and combinatorial circuit, 
number theory and cryptography, algebraic system, poset and lattice 
 
30221164 แคลคูลัส 3 3 (3-0-6) 
  Calculus III 
  บุรพวิชา 30211264 
  Prerequisite:  30211264 
 ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์
ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
 Euclidean space, derivative of several variables functions, application of 
derivative of several variables functions, directional derivative; multiple integral, 
coordinate systems and their integral; line integral, surface integral, integral theorem 
 
30223164 พีชคณิตเชิงเส้น 3 (3-0-6) 
 Linear Algebra 
 เมทริกซ์ ดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน  ปริภูมิ
เวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์ 
 Matrices; determinants, systems of linear equations and elementary 
operation; vector spaces, linear transformations, eigenvalues, eigenvector and their 
applications 
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30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต 
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
 Symbolic logic and methods of proof by using examples from sets, 
relations, functions, and introduction to number theory 
30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 3 (3-0-6) 
 Elementary Probability and Applications 
 เทคนิคการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมาย การแจกแจงทวินาม 
การแจกแจงปัวซง การแจกแจงไฮเพอร์จีออเมตริก การแจกแจงทวินามนิเสธ การแจกแจงปกติ การแจก
แจงแกมมา ตัวอย่างบทประยุกต์ทางความน่าจะเป็นที่น่าสนใจ เช่น ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีเกม 
 Basic counting techniques, probability, random variables, expectation, 
binomial distribution, Poisson distribution, hypergeometric distribution, negative binomial 
distribution, normal distribution, gamma distribution, interesting applications in 
probability, Markov chain, game theory 
 
30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3 (3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 
  บุรพวิชา 30211164 
  Prerequisite:  30211164 
 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับสูง การหา
ผลเฉลยของสมการเชิงเส้นเอกพันธ์ที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว การหาผลเฉลยของสมการเชิงเส้นไม่เอก
พันธ์โดยวิธีเทียบสัมประสิทธิ์และวิธีแปรตัวพารามิเตอร์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นตัวแปรการหาผลเฉลยโดยใช้อนุกรมและระเบียบวิธีของโฟรเบนิอุส ผลการแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ 
ระบบสมการเชิงอนุพนธ์เชิงเส้น การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  ข้อปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
 First-order ordinary differential equations, higher-order ordinary differential 
equations, solution of homogeneous linear equation with constant coefficients by 
undetermined coefficients and variation of parameters method, linear ordinary 
differential equations with variable coefficients, series solutions of differential equations 
and the Frobenius method, Fourier and Laplace transform, system of ordinary 
differential equations and applications to ordinary differential equations, boundary value 
problem, introduction to partial differential equations 
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30234164 พีชคณิตนามธรรม 3 (3-0-6) 
 Abstract Algebra 
  บุรพวิชา 30224164 
  Prerequisite:  30224164 
 การด าเนินการทวิภาค  กรุปและกรุปย่อย  กรุปของชั้นสมภาค  กรุปของการเรียง
สับเปลี่ยน  กรุปวัฏจักร  ทฤษฎีบทของลากรานจ์  กรุปย่อยปรกติ  สาทิสสัณฐานและกรุปผลหาร  ริงและ
ริงย่อย  สาทิสสัณฐานของริง  ไอดีล ริงผลหาร  ตัวหารของศูนย์  อินทิกรัลโดเมนและริงการหาร ฟีลด์ 
 Binary operations, groups and subgroups, group of congruent classes, 
permutation groups, cyclic groups, Lagrange's theorem, normal subgroups, 
homomorphisms and quotient groups, rings and subrings, ring homomorphisms, ideals, 
quotient rings, zero divisors, integral domains and division rings, fields 
 
30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Mathematical Analysis 
  บุรพวิชา 30224164 
  Prerequisite:  30224164 
 ระบบจ านวนจริง สมบัติความบริบูรณ์  ทอพอโลยีบนเส้น  อนุกรมของจ านวนจริง  
ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน  อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์  
 Real number system, completeness property, topology on real line, series 
of real numbers, sequences of real numbers, limit and continuity of function, derivatives, 
Riemann integral 
 
30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3 (2-2-5) 
 Numerical Method 
  บุรพวิชา 30211264, 30223164 
  Prerequisite:  30211264, 30223164 
 การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยส าคัญ ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการไม่เชิง
เส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้นและระบบสมการไม่เชิงเส้น  การวิเคราะห์การประมาณค่าในช่วง  
การประมาณค่าแบบสไปลน์ สมการถดถอย การประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด การประมาณค่าเชิงตัวเลข
ของอนุพันธ์และปริพันธ์จ ากัดเขต การประมาณค่าผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและ
ปัญหาค่าเริ่มต้น 
 Error analysis and significant digit, numerical solution of non-linear 
equations, solution of system of linear and non-linear equations, interpolation analysis, 
splines approximation, regression equations, least square approximation, numerical 
differentiation and definite integration, numerical solutions of ordinary differential 
equations and initial value problems 
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30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 Introduction to Complex Variables 
  บุรพวิชา 30211264 
  Prerequisite:  30211264 
 ระบบจ านวนเชิงซ้อนและฟังก์ชันเชิงซ้อน  การหาอนุพันธ์   และการหาปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันเชิงซ้อน  สูตรอินทิกรัลของโคชี  อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมของลอเรนต์  ส่วนตกค้าง  การส่งคง
รูปและการประยุกต์ 
 Complex numbers and functions, differentiation and integration of 
complex function, Cauchy integral formula, Taylor’s series and Laurent’s series, residues, 
conformal mapping, and applications 
 
30249364 สัมมนา 1 (0-2-1) 
 Seminar 
 ศึกษาและอภิปรายงานวิจัยทางคณิตศาสตร์  โดยค้นคว้าจากวารสารและเอกสารทาง
คณิตศาสตร์ 
 Study and discussion of mathematics researches 
 
30242164 แคลคูลัสขั้นสูง 3 (3-0-6) 
 Advanced Calculus 
  บุรพวิชา 30211264, 30224164 
  Prerequisite:  30211264, 30224164 
 ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน  สูตรเทย์เลอร์และการประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์
ไม่ตรงแบบ  ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันเบตา  การแปลงฟูเรียร์  ปริพันธ์เชิงวงรี 
 Sequences and series of functions, Taylor’s formula and applications, 
Fourier series, improper integral, gamma and beta functions, Fourier transformation, 
elliptic integrals 
 
30249464 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3 (0-9-0) 
 Special Problems in Mathematics 
 ศึกษาปัญหาพิเศษต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ 
 Topics in various branches of mathematics 
 
 
 
 
 
 



  91 

30249564  การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน 6(0-18-9) 
 Cooperative and Work Integrated Learning 
  บุรพวิชา 30138164 
  Prerequisite:  30138164 
 การเรียนรู้ควบคู่กับการน าความรู้ไปทดลองปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เน้นการ
เรียนรู้โดยใช้ประสบการณ์จากการท างานจริงเป็นหลัก หรือโครงงานพิเศษท่ีมีประโยชน์กับสถาน
ประกอบการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการท างานจริงของนิสิต 
 Learning and utilization of knowledge into a real-life situation in 
workplaces; work-based learning or special projects profitable to workplaces or 
operators to enhance students’ work efficiency 
 
31221064 วิธีเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
 Statistical Methods 

บุรพวิชา: 31210064 หรือ 31220164 

Prerequisite: 31210064 or 31220164 

 การวิเคราะห์ค่ากลางของข้อมูล ด้วยวิธีเชิงสถิติอิงพารามิเตอร์ และ ไม่อิงพารามิเตอร์  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงคุณภาพ  
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบฉบับ การวิเคราะห์ผลจากโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ 
 An introduction to the analysis of data with parametric and non-
parametric methods, the correlation analysis and the simple linear regression, the Chi-
square test, the classical time series analysis, the output analysis from statistical 
packages 
 
 
  2.2.2) วิชาเอกเลือก     30 หน่วยกิต 
25710264 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน  2(2-0-4) 

Economics of Everyday Life 

แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคมทั้งทางจุลภาค
และมหภาค อุปสงค์ อุปทาน การผลิตและต้นทุนการผลิต รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร เงิน
เฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศ การน าแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์กับ
ชีวิตประจ าวันในด้าน   ต่าง ๆ ของมนุษย์ 

Concepts and basic principles of economic activities in both micro and 
macro aspects of economics, concepts of demand and supply, production and costs of 
production, national income, money and banking, inflation and deflation, public finance, 
international trade, and the application of economic perception on everyday life in 
general  
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25721564 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)  
Principles of Microeconomics  
การก าหนดราคาโดยอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์  
Price determination by demand and supply, introductory theories of   

consumer behavior, theory of production, cost of production and producer equilibrium 
in perfectly and imperfectly competitive markets  
 
25721664  หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค  3(3-0-6)  

Principles of Macroeconomics   
หลักท่ัวไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติ อิทธิพลของรายจ่ายมวลรวม

ภายในประเทศและระหว่างประเทศต่อรายได้ประชาชาติ ผลผลิตและการจ้างงานมวลรวม ภาวะเงินเฟ้อ
และเงินฝืด การเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการก าหนดรายได้
ประชาชาติ และการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  

Macroeconomics issues: national account, influences of domestic   
aggregate expenditure, international trade and external factors on national account, 
output, employment and unemployment, inflation and deflation, economic growth, 
economic stability and resolution to instability  
 
30138164 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ 2(1-2-3) 
 Preparation for Careers 
 ทักษะส าหรับการท างาน ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ การคิดอย่างมีวิจารณญาน 
ความคิดสร้างสรรค์ การท างานร่วมกับผู้อ่ืน การสื่อสาร  
Working skills, entrepreneurial skills, critical thinking, creativity, collaboration and 
communication 
 
30224264 ทฤษฎีเซต 3 (3-0-6) 
 Set Theory 
  บุรพวิชา 30224164 
  Prerequisite:  30224164 
 ทฤษฎีเชิงสัจพจน์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เซตจ ากัดและเซตอนันต์ เซตนับได้และเซต
นับไม่ได้ จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 
 Axiomatic theory; Relation and function; Finite and infinite set; Countable 
and uncountable set; Cardinal and ordinal number 
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30234264 ทฤษฎีจ านวน 3 (3-0-6) 
 Number Theory 
  บุรพวิชา 30224164 
  Prerequisite:  30224164 
 สมบัติพื้นฐานของจ านวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด ตัวหารร่วมมาก ตัว
คูณร่วมน้อย จ านวนเฉพาะ จ านวนประกอบ สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ระบบสมภาค ฟังก์ชันเลข
คณิต จ านวนเต็มเกาส์เซียน เศษส่วนต่อเนื่อง 
 Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest 
common divisor, least common multiple, prime numbers, composite numbers; 
congruence, diophantine equations, congruence system; arithmetic functions; Gaussian 
integers; continued fractions 
 
30236364 การประกันวินาศภัยเบื้องต้น  3(3-0-6)   
                      Introduction to Insurance  

            ประเภทของการประกันวินาศภัย  สัญญา ความคุ้มครอง และเงื่อนไขของการประกัน
อัคคีภัย การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด การ
ค านวณเบี้ยประกันภัยของการประกันอัคคีภัย  การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยทางทะเล และการ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด    

          Types of general insurance; contracts, coverages and exclusions of fire 
insurance, automobile insurance, marine insurance and miscellaneous insurance; 
premium rating of fire insurance, automobile insurance, marine insurance and 
miscellaneous insurance.  
 
30238164  การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3 (3-0-6) 
 Vector Analysis 
  บุรพวิชา 30221164 
  Prerequisite:  30221164 
 ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์  เวกเตอร์สัมผัสและเวกเตอร์แนว
ฉาก รัศมีความโค้ง  ทฤษฎีเกี่ยวกับสนามเวกเตอร์  ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิวและการประยุกต์  
 Vector-value functions, derivatives of vector-value functions, tangent and 
normal vectors, radius of curvature theories of vector fields, line integrals, surface 
integrals and applications 
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30243164 ส ารวจเรขาคณิต 3 (3-0-6) 
 Survey of Geometry 
  บุรพวิชา 30224164 
  Prerequisite:  30224164 
 สัจพจน์ของเรขาคณิตแบบยูคลิด และการค้นพบเรขาคณิตแบบไม่ยูคลิด เนื้อหาเบื้องต้น
ของเรขาคณิตแบบไม่ยูคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา และเรขาคณิตอิลลิปติก เนื้อหาของเรขาคณิต
แบบยูคลิต ทฤษฏีบทเบื้องต้น ทฤษฏีบทเมเนเลอัส ทฤษฏีบทเชวา การผกผัน 
 Axioms of Euclidean geometry and  discovery  of non-Euclidean 
geometry, some topics in non-Euclidean geometry, hyperbolic and elliptic geometry; 
some topics in Euclidean geometry, basic theorems, Menelaus’s theorem, Ceva’s 
theorem, inversion 
 
30244164 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 Introduction of Topology 
  บุรพวิชา 30224164 
  Prerequisite:  30224164 
 ปริภูมิเมตริก บอลล์เปิด บอลล์ปิด เซตเปิด เซตปิด จุดข้างใน จุดลิมิต ส่วนปิดคลุม จุด
ขอบ ย่านใกล้เคียง ปริภูมิย่อย ล าดับลู่เข้า ปริภูมิเมตริกบริบูรณ์ ฟังก์ชันต่อเนื่อง ฟังก์ชันสมานสัณฐาน 
ฟังก์ชันต่อเนื่องสม่ าเสมอ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิย่อย ย่านใกล้เคียง จุดข้างใน จุดลิมิต  จุดขอบ 
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันบนปริภูมิเชิงทอพอโลยี 
 Metric space, open balls, closed balls, open set, closed set, interior point, 
limit point, closure, boundary point, neighborhood, subspace, convergence series, 
complete metric space, continuous function, homeomorphism, uniformly continuous 
function; topological spaces, subspace, neighborhood, interior point, limit point, 
boundary point, continuous function on topological space 
 
30249159  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Mathematics 
 หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ที่ก าลังเป็นที่สนใจ ซึ่งไม่มีเนื้อหาเดียวกับรายวิชา
อ่ืน ๆ ในหลักสูตรนี้ 
 Topics of special interest in areas of mathematics not included in regular 
courses 
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30235164 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3 (3-0-6) 
 Graph Theory and Applications 
 กราฟ กราฟย่อย ความสมสัณฐาน แนวเดิน เส้นทาง วิถี  ต้นไม้ กราฟออยเลอเรียน 
กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟระนาบ กราฟคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ 
 Graph, subgraph, isomorphism; walk, trail, path; tree; Eulerian graph, 
Hamiltonian graph; planarity, duality; coloring of a graph; digraph 
 
30245164 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
 Introduction to Combinatorics 
 หลักการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่   การแจกแจง การเพ่ิมเข้าและตัดออก 
ฟังก์ชันความสัมพันธ์เวียนเกิด หลักการรังนกพิราบ 
 Counting principles, permutations and combinations, distribution, 
inclusion-exclusion, recurrence relation functions, pigeonhole principle 
 
30248164 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 3 (3-0-6) 
 Mathematical Modelling 
  บุรพวิชา 30228164 
  Prerequisite:  30228164 
 การสร้างและวิเคราะห์แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ ผลเฉลยของปัญหาที่ได้จาก
แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ ผลเฉลยเชิงคุณภาพ ผลเฉลยเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ผลลัพธ์ 
 Constructing and analyzing mathematical models, finding solution of the 
problems, qualitative solution, quantitative solutions and analyzing the results 
 
30248264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3 (3-0-6) 
 Partial Differential Equations 
  บุรพวิชา 30228164 
  Prerequisite:  30228164 
 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นอันดับหนึ่ง การแบ่งประเภทสมการ
อันดับสอง วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ สมการคลื่น สมการ
ความร้อน สมการลาปลาซ ทฤษฎีสตูร์ม-ลียูวิล การกระจายฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ 
 Partial differential equations, first order linear and nonlinear equations, 
classification of second order equations, separation of variables, Fourier series, initial-
boundary value problems, wave equations, heat equations, Laplace equations, Sturm-
Liouville theory, eigenfunction expansions 
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30249259  หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Special Topics in Applied Mathematics 
 หัวข้อพิเศษที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ท่ีก าลังเป็นที่สนใจ ซึ่งไม่มีเนื้อหา
เดียวกับรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรนี้ 
 Topics of special interest in areas of applied mathematics not included in 
regular courses 
 
30236164 คณิตศาสตร์การเงิน 3 (3-0-6) 
 Mathematics of Finance 
 ดอกเบี้ยและส่วนลด ค่ารายปี และ การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี หุ้นและ
พันธบัตร การช าระหนี้ในแบบต่าง ๆ 
 Interest and discount, annuities and detail analysis, stocks and bonds, 
amortization and sinking funds 
 
 31222264 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Non-Parametric Statistics 
 บุรพวิชา 31210064 หรือ 31220164 
 Prerequisite:  31210064 or 31220164 
 ความหมายและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบภาวะสารูปดี 
การทดสอบความสัมพันธ์ การทดสอบสมมุติฐานส าหรับประชากรหนึ่งกลุ่มและประชากรสองกลุ่มขึ้นไป 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ 
 Meaning and advantage of non-parametric statistics, goodness-of-fit test, 
correlation analysis, hypothesis testing for one population and two or more populations, 
use of statistical packages for analysis 

 
31227164 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5)  

Introduction to Data Science 

ภาพรวมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล การเตรียม
ข้อมูล หลักการวิเคราะห์ข้อมูล การโปรแกรมส าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล แนวโน้มปัจจุบันทางด้าน
วิทยาศาสตร์ข้อมูล กรณีศึกษา  

Overview of the data science, introduction to data science, data 
preparation, concept of data analysis, programming for data science, current trend in 
data science, case study  
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31232064 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6)  
Regression Analysis 

บุรพวิชา 31210064 หรือ 31220164 

Prerequisite:  31210064 or 31220164 

หลักการของการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การเลือกตัว
แบบ การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ  

Principle of regression analysis, simple linear regression and correlation 
analysis, multiple regression analysis, model checking, model selection, statistical 
package application  
 
31232164 แผนแบบการทดลอง 3(3-0-6)  

Experimental Designs  
บุรพวิชา 31210064 หรือ 31220164 

Prerequisite:  31210064 or 31220164 

หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ เปรียบเทียบพหุคูณ การตรวจสอบข้อ
สมมุติ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์สมดุล แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลอง
แฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม, แผนแบบวัดซ้ า, การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ  

Principle of experimental designs, completely randomized design, 
multiple comparison, assumptions checking, randomized complete block design, balance 
incomplete block design, Latin square design, factorial experiments, split-plot design, 
analysis of covariance, repeated measures design, statistical package applications  
 
31233164 สถิติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)  

Mathematical Statistics  
บุรพวิชา 30221164 และ (31210064 หรือ 31220164) 
Prerequisite:  30221164 and (31210064 or 31220164) 
ตัวแปรสุ่มหลายตัวแปรและฟังก์ชันความน่าจะเป็น เทคนิคการหาฟังก์ชันความน่าจะ

เป็นของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การประมาณค่าแบบจุด วิธีหาตัวประมาณค่าแบบจุด 
คุณสมบัติของตัวประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณไม่เอนเอียงแปรปรวนต่ าสุด  

Multivariate random variable and probability functions, techniques of 
finding probability function of random variable, moment generating function, methods of 
finding point estimations, properties of point estimator, minimum variance unbiased 
estimator  
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31234064 การวิจัยด าเนินงาน 1 3(3-0-6)  
Operations Research I   
บุรพวิชา 31210064 หรือ 31220164 

Prerequisite:  31210064 or 31220164  
ประวัติและความหมายของการวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้น   

ปัญหาการขนส่งปัญหาการจัดสรรงาน ทฤษฎีเกม ข่ายงานเพิร์ตและซีพีเอ็ม  
History and meaning of operations research, linear programming, 

transportation problem, assignment problem, game theory, PERT and CPM networks  
 
31234164 การวิจัยด าเนินงาน 2 3(3-0-6)  

Operations Research II   
บุรพวิชา 31234064  
Prerequisite:  31234064  

ทฤษฎีสินค้าคงคลัง ก าหนดการพลวัต โซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย หลักการจ าลอง
เบื้องต้น  

Inventory theory, dynamic programming, Markov chain, queueing theory, 
introduction to fundamentals of simulation  

 
31238164 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6)  

Quality Control  
บุรพวิชา 31220164 

Prerequisite:  31220164 

 สถิติพ้ืนฐานและทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้นในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
ส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมส าหรับข้อมูลเชิงคุณลักษณะ แผนแบบการเลือกตัวอย่างเพ่ือการ
ยอมรับ ความสามารถของกระบวนการ 
 Basic statistics and introduction to probability theory in quality control, 
control charts for variables, control charts for attributes, acceptance sampling designs, 
process capability 
 

31232464 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6)  
 Multivariate Analysis  
 บุรพวิชา:  30223164  และ (31210064 หรือ 31220164) 
 Prerequisite:  30223164 and (31210064 or 31220164) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตัวแปรหลายตัวแปรและการแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์
การจ าแนก และการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม  
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Introduction to multivariate variable and multivariate normal distribution, 
multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, 
discriminant analysis and cluster analysis  
  
31244264 ก าหนดการเชิงเส้น  3(3-0-6)  
 Linear Programming  
 บุรพวิชา 31234064  
 Prerequisite:  31234064  

การทบทวนพีชคณิตเชิงเส้น รูปแบบทั่วไปของก าหนดการเชิงเส้น วิธีเชิงกราฟ การแปล
ความหมายเชิงเรขาคณิตของก าหนดการเชิงเส้น วีธีซิมเพล็กซ์แบบต่าง ๆ วิธีซิมเพล็กซ์คู่กัน ปัญหาคู่กัน 
ทฤษฎีที่ส าคัญของปัญหาหลักและปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ก าหนดการพาราเมตริก ก าหนดการ
เส้นเชิงแบบจ านวนเต็มเบื้องต้น  

Review of linear algebra, general form of linear programming, graphical 
method, geometric interpretation of linear programming, simplex method, dual simplex 
method, dual problem, main theory of primal and dual problems, sensitivity analysis, 
parametric programming, introduction to linear integer programming  
 

31246064 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6)  
Mathematics of Life Insurance 

บุรพวิชา: 31210064 หรือ 31220164 

Prerequisite: 31210064 or 31220164 

ความรู้เบื้องต้นของการประกันชีวิต อัตราดอกเบี้ย ค่าสะสม มูลค่าปัจจุบัน เงินรายปี 
ตารางมรณะ เงินรายปีตามการทรงชีพ การประกันชีวิต เบี้ยประกันชีวิตสุทธิช าระครั้งเดียว เบี้ยประกัน
ชีวิตสุทธิช าระรายปี เงินส ารอง 

Introduction to life insurance, Interest rate, Accumulated value, Present 
value, Annuity, Mortality table, Life annuity, Life insurance, Net single premium, Net 
annual premium, Reserve 

 
40010162  ปรัชญาการศึกษาและความเปนครู  3(2-2-5) 
 Philosophy of Education and Teaching Profession 
 ปฐมบทสู่การศึกษาและความเข้าใจในวิชาชีพครู การประยุกต์ใช้หลักปรัชญา แนวคิด 
และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การประยุกต์ใช้แนวคิดและกลวิธีการจัด
การศึกษา การวิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประยุกต้ใช้เพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษา การเข้าใจสภาพงานครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ การปลูกฝังจิตวิญญาณ
ความเป็นครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
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ความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การสร้างความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การ
สอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ การสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาผู้เรียน
ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรม การแสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ การพัฒนาตนเองให้มีความ
รอบรู้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การมีหลัก
ธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต จรรยาบรรณวิชาชีพที่คุรุสภาก าหนด การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมี
คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง การมีจิตส านึกสาธารณะ และเสียสละให้
สังคม และการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
 Orientation to education and understanding of teaching profession, 
applying for philosophies, concepts and theories of education, religion, economics, 
society, and culture, concepts and applying for methods of education management and 
analysis to promote sustainable development and applying for school development, 
understanding for teaching profession characteristics and standards of teaching 
profession, building teacher spirit, teacher and teaching profession laws, knowledge 
management on teaching profession, continuous teaching profession development, 
building of subject expertise and teaching strategies to make learners be able to think 
critically, synthesize and innovate, learners development and build inspiration for active 
learner with innovation, seeking and using information correspond to self-development 
for the change, teacher learner interaction for development of learner potentiality, 
learning promotion, attention and acceptance of individual difference, good governance, 
integrity, virtue and ethics in profession, code of professional ethics decided by Teachers 
and Educational Personnel Council, being good role model, good citizen with moral and 
ethics, sense of public mind, social responsibility, and perform as professional ethics with 
spirit of teacher 
 
40010262  จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers 
 การสร้างความสามารถในการให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การ
ใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ การประยุกต์ใช้แนวคิด
ทฤษฎีจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู้ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนว
และการปรึกษา การเข้าใจความแตกต่างของผู้เรียนและประเมิน การส่งเสริมความถนัดความสนใจ การ
วิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนด้านการรู้คิด อารมณ์ การเรียนรู้ทางสังคม และคุณธรรมจริยธรรม 
 Effective counseling skills to enhance learners' well-being; the use of 
psychological principles to promote effective learning; applications of basic psychological 
theories, developmental psychology, psychology of learning, educational psychology, 
guidance and counseling; assessing and understanding individual differences; supporting 
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learners’ aptitudes and interests, understanding and fostering learners' cognitive, 
emotional, social, and moral development 
 
40020162  การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู  3(2-2-5) 
 Curriculum Development and Learning Management 
 บูรณาการแนวคิด ความรู้ หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการ
เรียนรู้ โดยการศึกษาหลักสูตร แนวคิดในการวางแผน การจัดท าหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การน า
หลักสูตรไปใช้ การฝึกวิเคราะห์หลักสูตรและการจัดท าหลักสูตร การฝึกปฏิบัติการประเมินหลักสูตร และ
การน าผลการประเมินหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ
เรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การศึกษาทฤษฎีและรูปแบบการ
จัด การเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียน 
แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การฝึกปฏิบัติการจัดท า
แผนการจัดการเรียนรู้ และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง 
 Integration concepts, principles, curriculum, teaching knowledge, and 
digital technology in learning management by studying concepts of curriculum planning, 
curriculum construction, curriculum development, curriculum implementation, practice 
of curriculum analysis and curriculum design, practice of curriculum evaluation and the 
use of curriculum result in curriculum development, learning management and learning 
environment, creating a classroom management atmosphere for learners, studying 
theories and models of learning management to develop learners’ analytical thinking, 
creative thinking and problem solving skills, integrating inclusive education, classroom 
management, development of learning center in educational institute, developing lesson 
plan and leading to practical results 
 
40030162  การวัด การประเมินผลการเรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษา  3(2-2-5) 
 Measurement and Assessment for Learning and Quality Assurance 
 in Education 
 การสร้างความสามารถในการวัดและการประเมินผล การน าผลการวัดและประเมินผลไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การ
ออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาและ
การเลือกใช้แบบวัดพุทธิพิสัย แบบวัดจิตพิสัย และแบบวัดทักษะพิสัย การประเมินตามสภาพจริง การ
ประเมินแบบย่อยและแบบรวม การบริหารการสอบ การตัดเกรดและการรายงานผล การสร้าง
ความสามารถในการจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การด าเนินการการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หลักการ แนวคิด และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การออกแบบและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
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 Building learners’ competencies in measurement and assessment, utilizing 
outcomes based on measurement and assessment for improving the quality of student 
learning, principles, concepts and practical guidelines in measurement and assessment 
for learning, measurement and assessment design for learning, practices in measurement 
and assessment for learning, development and selection of cognitive, affective and 
psychomotor tests, authentic assessment, formative and summative assessment, test 
administration, grading and reporting, building learners’ competencies in educational 
quality management for learning activities and continuous learning quality, 
implementation in quality assessment activities for learning activities, principles, 
concepts and practical guidelines in educational quality management, design and 
procedure of educational quality assurance, internal quality assurance and external 
evaluation for improving educational institutions 
 
40030262  การสอนคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
 Mathematics Teaching 
 บูรณาการความรู้ ธรรมชาติและเนื้อหา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัล
ในการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิชาคณิตศาสตร้ ทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การจัดสภาพการณ์ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน การเลือกใช้สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาหลักสูตรสาระเพ่ิมเติม และการวิจัยเกี่ยวกับ
การสอนคณิตศาสตร์ 
 Integration of knowledge, nature of its subject content, curriculum, 
teaching strategy and digital technology in designing and learning management according 
to mathematics both primary and secondary education, organization of stimulating 
environment for the learners based on learner-oriented concept and their differences, 
choosing of learning media, measurement and evaluation to develop learners, additional 
curriculum development and research on mathematics teaching 
 
66312164 หลักการเงินธุรกิจ 2(2-0-4)  

Principles of Corporate Finance  
 สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมในตลาดการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องต้น หลักการประเมิน

ราคาหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี้ การวิเคราะห์โครงการลงทุน การจัดหา
เงินทุน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
 Current situations and innovation in financial markets, basic finance 
theory, principal valuation of various asset classes such as equity and debt securities, 
analysis of capital budgeting, business financing, working capital management, financial 
statement analysis.  
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66313164 ตลาดการเงินและตราสารการเงิน 3(3-0-6)  
 Financial Market and Instruments  
 บุรพวิชา: 66312164  
 Prerequisite: 66312164  
 ลักษณะและความส าคัญของตลาดการเงิน การศึกษาตลาดเงิน ตลาดทุนและตลาดตรา
สารอนุพันธ์เครื่องมือในการจัดการเงินทุนในตลาดเงิน ตลาดทุนและตลาดตราสารอนุพันธ์ บทบาทของ
ตลาดหลักและตลาดรอง ตราสารการเงินประเภทต่าง ๆ ประเภทของความเสี่ยงในตลาดการเงิน อัตรา
ดอกเบี้ยที่มีผลต่อตลาดการเงิน 
 Characteristics and significance of financial markets, study of financial 
market, capital market and derivative market, tools for managing capital in financial, 
capital and derivative markets, roles of the primary and secondary markets, various 
financial instruments, types of risk in the financial markets, interest rate affecting the 
financial market  
 
66337164 นวัฒกรรมการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และการบริการ  3(3-0-6) 
 Innovation Insurance Products and Services  
 หลักและวิธีการด าเนินธุรกิจการประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย ประโยชน์ ของการ
ประกันชีวิตต่อครอบครัว สังคม ธุรกิจ หลักการของการประกันชีวิตและการจัดการความเสี่ยง 
ความส าคัญของการประกันชีวิตและสุขภาพ ประเภทและรูปแบบของการประกันชีวิต ปัจจัยในการ
ค านวณเบี้ยประกันชีวิต การเก็บเบี้ยประกันแบบเส้นตรง การค านวณมูลค่าเวนคืนเงินสด แบบประกัน
ชีวิตแบบควบการลงทุน การประกันทรัพย์สิน และการประกันทรัพย์สินที่มีต่อธุรกิจ   
 Principles and business process of life insurance and insurance firm, 
importance of insurance to household; business, and society, principle of insurance and 
risk management, significant of life and health insurance, type and form of insurance 
package. Determinants of insurance premium, premium collections methods and 
channel, compute cash value of insurance policy, notion of unit-link insurance policy, 
estate insurance and business-asset insurance  
  
66411164 การบัญชีการเงิน  3(3-0-6)  

Financial Accounting  
หลักการเบื้องต้น แนวคิดของการบัญชี กระบวนการเก่ียวกับการบันทึกบัญชี การจัดท า

รายงานทางการเงินของหน่วยงานธุรกิจประเภทต่าง ๆ การจัดท างบแสดงฐานะการเงิน งบก าไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
การบัญชีส าหรับสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของ การวิเคราะห์และท าความเข้าใจถึงฐานะ
การเงิน ผลการด าเนินงาน กระแสเงินสดของธุรกิจ  
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Principle, and concepts of accounting, recording process of accounting, 
preparation of financial statements for business firm, preparation of statement of 
financial position, income statement, statement of changes in owner’s equity, 
statement of cash flow, note of financial statement, principles of assets, liabilities, 
shareholders’ equity, analysis and understanding in financial position, results of 
operation and cash flow of business  

 

88612164  หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5) 
 Object-Oriented Programming Paradigm 
 การออกแบบและพัฒนาทักษะการสร้างซอฟท์แวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษา
เชิงวัตถุ ความหมายของคลาสและวัตถุ การห่อหุ้มและการซ่อนสารสนเทศ ความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมและการประยุกต์ คลาสและคลาสย่อย การรับทอด การก าหนดภาระเกินและการรับช่วงคุม
แทน ภาวะพหุสัณฐาน อินเทอร์เฟส แฟ้มข้อมูล 
 Object- oriented software design and development, programming 
structures in object- oriented language, object and class definitions, encapsulation and 
information hiding, separation of behavior and implementation, classes and subclasses, 
inheritance, overloading and overriding, polymorphism, interface, files 
 
88622064  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  3(3-2-5) 
 Data Structures and Algorithms 

บุรพวิชา: 88612164 

Prerequisite: 88612164 
 หลักการพื้นฐานของขั้นตอนวิธี โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น รายการ รายการโยง กอง
ซ้อน และแถวคอย การเวียนบังเกิด โครงสร้างข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงเส้น ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับอย่าง
ง่าย ขั้นตอนวิธีการค้นหา ตารางแฮชและวิธีการป้องกันการชนกัน ปฏิบัติการส าหรับการแก้ปัญหาและ
การประยุกต์โครงสร้างข้อมูล 
 Basic fundamental of algorithms, linear data structures, lists, linked list, 
stacks and queue, recursion, non-linear data structures, tree graph, basic sorting 
algorithms, searching algorithms, hash tables and collision-avoidance strategies, 
laboratory for problem solving and applying data structures 
 
88624064  ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  3(2-2-5) 
 Relational Database 
 ความส าคัญของฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูลเบื้องต้น แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
แบบจ าลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์เอ็นทิตี้ การสร้างแบบจ าลองข้อมูลขั้นสูง นอร์มัลไลเซชัน ภาษาเอสคิวแอล 
ส าหรับการจัดการข้อมูล การปรับจูนประสิทธิภาพการท างานของฐานข้อมูล ขั้นตอนการออกแบบ
ฐานข้อมูล ระบบการจัดการการฐานข้อมูลแบบกระจาย 
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 Importance of database, basic data model, relation model, entity-
relationship model, advanced data model, normalization, SQl language, database 
performance tuning, database design, distributed database management systems 
 
88624164  การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน  3(2-2-5) 
 User Interface Design and Development 
 ทฤษฎีพื้นฐานและแนวปฏิบัติส าหรับการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การจัดการ
เกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน การสอบถาม-ส ารวจความต้องการของผู้ใช้ เทคนิคการวิเคราะห์และ
ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การสร้างพิมพ์เขียวส่วนติดต่อผู้ใช้งานโดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานในเชิง
อุตสาหกรรมการสร้างชิ้นงานจ าลองได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 Theory and practical of user interface design, user experience 
management, users’ requirement gathering, user interface analysis and design 
techniques, prototyping and creating mock- ups using industry- standard tools, creating 
pilot effectively and efficiently 
 
88624364  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ  3(2-2-5) 
 Web Programming 
 การสร้างโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสร้างเว็บ
แบบไดนามิก ภาษาโปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย การใช้ทรัพยากรบนแม่ข่ายและในระบบเครือข่าย 
เว็บเอพีไอ คุกก้ี เครื่องมือและไอดีส าหรับการพัฒนาเว็บ ระบบประมวลผลร่วมกับฐานข้อมูล ข้อค านึงถึง
ด้านความปลอดภัยของพัฒนาเว็บ 
 Web application development processes, user interface design, dynamic 
web, client-side and server-side language, server services/resources, web API, cookies, 
tools and IDE for web application development, database integration application, 
security issues for web application 
 
88634064  การพัฒนาซอฟแวร์  3(2-2-5) 
 Software Development 
 แนวคิดและหลักการในการอกแบบซอฟท์แวร์ รูปแบบการออกแบบและสถาปัตยกรรม
ของซอฟแวร์ การออกแบบชนิดโครงสร้าง การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ และการออกแบบที่อาศัย
องค์ประกอบ คุณภาพของการออกแบบ และการน ากลับมาใช้ใหม่ ส่วนเชื่อมต่อส าหรับโปรแกรมประยุกต์ 
แนวคิดในการออกแบบและใช้งาน สิ่งแวดล้อมและเครื่องมือส าหรับการออกแบบซอฟแวร์ วงชีวิตของ
ซอฟแวร์และรูปแบบการพัฒนา การวิเคราะห์ความต้องการและการจัดท ารูปแบบ การทวนสอบและ
ความสมเหตุสมผล วิวัฒนาการของซอฟท์แวร์และการบ ารุงรักษา การบริหารจัดการกลุ่มคนที่ท างาน
ร่วมกัน การก าหนดตารางเวลา การวัดคุณภาพและการควบคุมคุณภาพซอฟท์แวร์ 
 Fundamental design concepts and principles, design patterns and 
software architecture, structured design, object-oriented analysis and design, 
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component-based design, design quality and reuse, application programming interfaces, 
their designs and usages, programming environments and tools, software life cycle and 
process models, software requirement analysis and modeling, verification and validation, 
software evolution and maintenance, team management, project scheduling, software 
measurement and quality assurance 
 
88634264  การทดสอบซอฟแวร์  3(2-2-5) 
 Software Testing 
 คุณภาพของซอฟแวร์ ตัวชี้วัดคุณภาพของซอฟต์แวร์ การประกันคุณภาพของซอฟแวร์ 
วางแผนและการด าเนินมาตรฐานกระบวนการที่มีคุณภาพและการทวนสอบ การทวนสอบกลไกในการ
ตรวจสอบระบบซอฟท์แวร์ เทคนิคในการสร้างและการตรวจสอบข้อมูลการทดสอบการควบคุมรุ่นและ
ระบบการติดตามข้ผิดพลาด 
 Software quality, software quality metrics, software quality assurance 
planning and implementation, quality process standards, validation and verification, 
reviews, walkthroughs, Inspections, mechanisms for validating software systems, testing 
techniques and techniques for generating and validating test data, version control and 
bug racking systems 
 
88625064  ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบคลังข้อมูล  3(2-2-5) 
 Business Intelligence and Data Warehouse 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางธุรกิจ การสร้างแหล่งข้อมูลเพ่ือท ารายงานและ
วิเคราะห์ ความต้องการและความส าคัญในการสร้างคลังข้อมูล คุณลักษณะและส่วนประกอบของ
คลังข้อมูล สถาปัตยกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล กระบวนการสร้าง
คลังข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การปรับเปลี่ยน/เปลี่ยนแปลงรูปแบบข้อมูล การโหลดข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูล 
 Introduction to business analytics, creating data sources for reporting and 
analysis, needs and importance of data- warehouse in business, characteristics and 
components of data- warehouse, data-warehouse architectures and infrastructures, data-
warehouse design, development of data- warehouse, data extraction, transformation and 
loading 
 
88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม 3 (2-2-5) 
 Multiplatform Mobile Application Development  
 ศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับเครื่องมือส าหรับออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ วงจรชีวิตของโปรแกรม
ประยุกต์และมุมมอง แอคทิวิตี แฟรกเมนและอินเทรน ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ การจัดเก็บข้อมูลในแอนดรอย 
ฐานข้อมูล แผนที่และต าแหน่งพิกัด เชื่อมต่อเน็ตเวิร์ค การโปรแกรมกราฟิก เสียง และกล้องบนอุปกรณ์
เคลื่อนที่ การเตรียมการเพ่ือส่งแอพพลิเคชันให้ผ่านมาตรฐานการพัฒนาแอพพลิเคชัน และการพัฒนา
โครงงาน 
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 Futher study in user interface tools; application life cycle and views, 
activities, fragment and intent; user interaction; android data storage, database; map and 
locations; networking; graphics audio and camera for mobile devices; handling of multi-
touch events; prepare for submission to vendor and project 
 
88734064 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
 System Analysis and Designs 
 องค์ประกอบของระบบ วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ การเลือกใช้วิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ 
การศึกษาความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบระบบ การ
ออกแบบรายละเอียดซอฟต์แวร์ การน าเข้า การแสดงผล การประมวลผล ออกแบบข้อมูลการเก็บบันทึก
ข้อมูลและฐานข้อมูล การสร้างซอฟต์แวร์ต้นแบบ การวิเคราะห์และออกแบบด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ การใช้
แผนภาพแสดงแบบจ าลองเพ่ือการสื่อสาร เอกสารความต้องการระบบ และน าเสนอผลการวิเคราะห์และ
ออกแบบ 
 Systems components, software development methodologies, selection of 
software development methods, feasibility study, system analysis, requirements analysis, 
system design, detail design include input/output, process, data, data storage and 
database design, prototyping, analysis and design with object-oriented concept, 
requirement specifications document, analysis and design presentation 
 
 
 

88745164 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Big Data Analytics 
 กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การเข้าใจปัญหาและลักษณะของข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
กระบวนการของการสกัด การแปลงและน าเข้าของข้อมูลขนาดใหญ่ แนวคิดของการลดขนาดข้อมูล ฮา
ดูปส าหรับการน าข้อมูลขนาดใหญ่ไปประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์งานของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 Concept of big data analysis, architectures of big data analysis, 
understading problems and characteristics of big data, methodology for big data analysis, 
extract, transform and load processes (ELT), map reduce concept, Hadoop for big data 
applications, applications of big data analytics 
 
 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  

  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ จากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยบูรพา หรือ 
เลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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4. Srimongkol, S. (2018). Mathematical modeling of solid oxide fuel cell fed 
biomass  derived fuel. Applied Mathematical Sciences, 12(1), 37-45.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank (https://www.scimagojr.com/))  

5. Poltem, D., & Srimongkol, S. (2017). Mathematical analysis of the planar solid oxide 
fuel cell: temperature effects. Far East Journal of Mathematical Sciences, 101(11), 
2445-2459.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

 

(2) นายอภิชาติ  เนียมวงษ์  
ประสบการณ์สอน  

ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. อภิชาติ เนียมวงษ์. (๒๕๖๐). ระเบียบวิธีเส้นตัดโค้งปรับปรุงเพื่อหาผลเฉลยของสมการไม่เชิง

เส้น. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ๒๒, ๒๗๙-๒๘๗.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  

2. Neamvonk, A., & Neamvonk, J. (2020). A New Method for Solving Initial Value 
Problems. IOSR Journal of Mathematics, 16(2), 44 - 49.  

https://www.scimagojr.com/)
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(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org))  
3. Neamvonk, A. (2019). Three-Step Method For Finding Root of Non-Linear 

Equations. IOSR Journal of Mathematics, 15(1), 1-6.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org))  

4. Neamvonk, A. (2018). New Three Step Iterative Method for Solving Nonlinear Equations 
Using Newton-Halley Method. Asian Journal of Applied Sciences, 6(2), 65-70.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal 
Rank (https://www.scimagojr.com/))  

5. Neamvonk, J., & Neamvonk, A. (2017). Computational Test for Convergence of Root-
finding of Nonlinear Equations. Asian Journal of Applied Sciences, 5(1), 41-45.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

  
(3) นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน  
ประสบการณ์สอน  

ปี พ.ศ. 2553 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. วีรยุทธ พงษ์เกษม, จุฑารัตน์ คงสอน และชาติไทย ไทยประยูร. (๒๕๖๒). การหาผลเฉลยของสมการ

เชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วนแบบคาปูโตร่วมกับฟังก์ชัน bulge โดยผลการแปลงลาปลาซ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที ่๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ (หน้า ๑๑๙๕ – ๑๒๐๓). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2. Suebcharoen, T., & Kongson, J. (2021). A delay-differential equation model of the 
Signal Transduction Pathway. International Journal of Mathematics and Computer 
Science, 16(1), 471-485. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(http://www.scimagojr.com/)) 

3. Kongson, J., & Amornsamankul, S. (2018). A Model of the signal transduction 
process  under a delay. East Asian Journal on Applied Mathematics, 7(4), 741-751.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  
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(4) นายชาติไทย  ไทยประยูร  
ปี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. ปัทติยาพร ผ่องมณี และชาติไทย ไทยประยูร. (๒๕๖๒). การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์

เชิงเส้นเชิงเศษส่วนแบบคอนฟอร์เมเบิลอันดับอัลฟา. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ  “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที ่๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ (หน้า ๑๑๘๖ – ๑๑๙๔). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

2. วีรยุทธ พงษ์เกษม, จุฑารัตน์ คงสอน และชาติไทย ไทยประยูร. (๒๕๖๒). การหาผลเฉลยของสมการ
เชิงอนุพันธ์เชิงเศษส่วนแบบคาปูโตร่วมกับฟังก์ชัน bulge โดยผลการแปลงลาปลาซ. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที ่๑๑ เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ (หน้า ๑๑๙๕ – ๑๒๐๓). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

3. Sudsutad, W., Alzabut, J., Nontasawatsri, S., Thaiprayoon, C. (2020). , Stability analysis 
for a generalized proportional fractional Langevin equation with variable coefficient 
and mixed integro–differential boundary conditions. Journal Nonlinear Functional 
Analysis, 2020(23), 1-24. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(http://www.scimagojr.com/)) 

4. Sudsutad, W., Alzabut, J., Tearnbucha, C., & Thaiprayoon, C. (2020). On the oscillation 
of differential equations in frame of generalized proportional fractional 
derivatives. AIMS Mathematics, 5(2), 856–871.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Webof Scinece   
(https://mjl.clarivate.com/))  

 

5. Thaiprayoon, C., Ntouyas, S.K., & Tariboon, J.  (2019).  On systems of fractional 
Langevin equations of Riemann-Liouville type with generalized nonlocal fractional 
integral  boundary conditions.  Journal of Computational Analysis and 
Applications, 27(4),  723-737.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

6. Tangvaree, A., Thaiprayoon, C., & Pakapongpun, A. (2018). Boundary Value Problems of 
Conformable Fractional Differential Equation with Impulses. Applied Mathematical 
Sciences, 12(8), 377-397.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  
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(5) นายลี  ศาสนพิทักษ์  
ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. Sassanapitax, L. (2020). The first isomorphism theorem on QI-algebra. Asian Journal of 

Applied Sciences, 8(3). https://doi.org/10.24203/ajas.v8i3.6186 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Publons (http://www.publons.com/)) 

2. Sriponpaew, B., & Sassanapitax, L. (2020). On k-step Fibonacci functions and k-step 
Fibonacci numbers. International Journal of Mathematics and Computer Science, 
15(4), 1123-1128. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(http://www.scimagojr.com/)) 

3. Sassanapitax, L. (2019). Fuzzy Ideals in $\Gamma$-seminearrings. In Proceedings 
of  Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2019 (APAM2019) on June 27 
– 28, 2019 (pp.105-111). Bangkok: Chulalongkorn University.  

  
(6) นางสาวดวงกมล ผลเต็ม  

ปี พ.ศ. 2554 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. เจ จิรังคานนท์, ดวงกมล ผลเต็ม และสินีนาฏ ศรีมงคล. (๒๕๖๒). การพัฒนาแบบจ าลองเชิง

คณิตศาสตร์ส าหรับการก าจัดโลหะหนักในน้ าเสียโดยใช้วิธีลดรูปการแปลงเชิงอนุพันธ์. ใน การประชุม
เชิงวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที ่๒๔ (AMM 2019) เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๕๖๒ (หน้า ๓๑๕-๓๒๔). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  

2. Thanompolkrang, S., & Poltem, D. (2019). Generalized fractional power series for 
solving nonlinear fractional integro-differential equations. Far East Journal of 
Mathematical Sciences, 111(1), 133-144.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

3. Thanompolkrang, S., & Poltem, D. (2018). Generalized fractional power series 
to  conformable fractional differential equations. In Proceedings of the 
International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2018) (pp.135-
142). Bangkok: Century Part Hotel.  

4. Poltem, D., & Sak-Aree-Amorn, S. (2017). Natural Homotopy Perturbation Method 
for System of Nonlinear Parial Differential Equations. Far East Journal of 
Mathematical Sciences, 102(3), 631-644.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  
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5. Poltem, D., & Srimongkol, S. (2017). Mathematical Analysis of the Planar Solid Oxide 
Fuel Cell : Temperature Effects. Far East Journal of Mathematical Sciences, 101(11), 
2445-2459.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

 

 

 

(7) นายสมคิด  อินเทพ  
ปี พ.ศ. 2546 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. รมิดา จันฟุ่น, สมคิด อินเทพ และอรรณพ แก้วขาว. (๒๕๖๒). การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า ๑๕๙๑-
๑๕๙๘). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.  

2. ฤทธิกร พัฒนสิน, บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว และสมคิด อินเทพ. (๒๕๖๒). ความสัมพันธ์เวียนเกิดในรูปเมท
ริกซ์ของล าดับ ไตรโบนักชี และไตรโบนักชี-ลูคัส. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า ๖๖๑-
๖๖๕). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก.  

3. ปราวี ดูล๊ะ, อรรณพ แก้วขาว และสมคิด อินเทพ. (๒๕๖๑) การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์  เรื่อง รากของจ านวนจริง ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ STAD ร่วมกับ 4Ex2 ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒. ใน การประชุมวิชาการและผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (หน้า ๙๐-๙๘). ชัยภูมิ: มหาวทิยาลัยราชภัฎชัยภูมิ.  

4. Sriponpaew, B., & Intep, S. (2020). The floor of the arithmetic mean of the cube roots 
of the first n integers. Bulletin of the Australian Mathematical, 102(2), 261-267. 
Society. doi:10.1017/S0004972719001412.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

5. Intep, S. (2018). A review of bracketing methods for finding zeros of nonlinear 
functions. Applied Mathematical Sciences, 12(3), 137-146.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

  
 
 
 
 



  113 

(8) นางสาวสาธินี เลิศประไพ  
ปี พ.ศ. 2541 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. สาธินี เลิศประไพ, เกศรินทร์ จ าปาทอง, ภาณุพงศ์ บุญเพียร และณรงค์ อ้ึงกิมบ้วน. (๒๕๖๑). 

แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และสัมประสิทธิ์การแพร่ความชื้นของกระเจี๊ยบแดงที่ผ่านการอบแห้งด้วย
ลม ร้อน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 
๖ (ASTC 2018) เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑  (หน้า AS ๑๔๙-๑๕๔). สมุทรปราการ: 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ.  

2. ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, ภาณุพงศ์ บุญเพียร และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๖๐). แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์
ของ การอบแห้งมันฝรั่งด้วยรังสีอินฟาเรด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ 
ครั้งที่ ๘ "วิจัยเพื่อประเทศไทย ๔.๐" เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  (หน้า B-๒๒๑-B-
๒๒๖). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.  

3. พิมพ์ทิพย์ สุรมาตย์ และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๖๐). การกระจายอนุกรมก าลังส าหรับฟังก์ชันเซแคนต์
โดยใช้ปัญหาเงื่อนไขเริ่มต้น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ ๙ เมื่อวันที่ 
๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (หน้า MA ๑๘๐-๑๘๖). ชลบุร:ี มหาวิทยาลัยบูรพา.  

  
(9) นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์  

ปี พ.ศ. 2540 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. Pakapongpun, A. (2020). Identities on the product of Jacobsthal-like and 

Jacobsthal- Lucas numbers. Notes on Number Theory and Discrete 
Mathematics, 26(1), 209-215.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science 
(https://mjl.clarivate.com/search-results))  

2. Pakapongpun, A. (2019). Remark on S k,t-Jacobsthal numbers. Notes on Number 
Theory  and Discrete Mathematics, 25(2), 36-39.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Web of Science  
(https://mjl.clarivate.com/search-results))  

3. Pakapongpun, A., & Srisuk, S. (2019). On the Problem of Tangency of Ellipse 
Curve. Asian Journal of Applied Sciences, 6(6), 542-546.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

4. Pakapongpun, A. (2018). The relation among Euler’s Phi function, Tau function, 
and  Sigma function. International Journal of Pure and Applied Mathematics, 
118(3), 675–684.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  
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5. Pakapongpun, A. (2017). Derivation of Conditions for Derivative of Area equal 
Perimeter.  International Journal of Mathematics Trends and Technology , 44(4), 
276-278.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ Crossref (http://www.crossref.org))  

  
(10) นายอรรณพ แก้วขาว  

ปี พ.ศ. 2548 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. อรรณพ แก้วขาว และลลิตา ตันวงค์ษา. (๒๕๖๓). การสร้างอัตราส่วนทองอย่างง่ายในแผ่น

จตุรัส. วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๕
(๗๐๐), ๕๓- ๕๖.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)  

2. อรรณพ แก้วขาว และลลิตา ตันวงค์ษา. (๒๕๖๒). การสร้างอัตราส่วนทอง และ การเกิดอัตราส่วนทอง
จากการซ้อนทับกันของเหรียญ ๒๕ สตางค์ และเหรียญ ๕ บาท. วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคม
คณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๖๔(๖๙๗), ๑-๑๒.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)  

3. อรรณพ แก้วขาว และกาญจนา เจริญสิทธิชัย. (๒๕๖๑). สามเหลี่ยมแนบในใหญ่ที่สุด และสามเหลี่ยม
ปิดทับเล็กที่สุด เมื่อก าหนดวงกลม. วารสารคณิตศาสตร์ โดย สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์, ๖๓(๖๘๔), ๑-๖.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๒)  

4. Buayai, A., Wiwatwanich, A., & Kaewkhao, A. (2017). Fixed point for cyclic multi-
valued  mapping in complete dislocated quasi-b-matric spaces. International Journal 
of Pure and Applied Mathematics, 114(3), 647-658.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

5. Jinakul, C., Wiwatwanich, A., & Kaewkhao, A. (2017). Common fixed point theorem 
for multi-valued mappings on b-metric spaces. International Journal of Pure and 
Applied Mathematics, 113, 167-179.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))   
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(11) นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช  
ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. Bantaokit, C., & Wiwatwanich, A. (2018). Pseudo multinomial vectors and their 

properties.  In Proceedings of the International Conference in Mathematics and 
Applications (ICMA-MU 2018) on December 16 – 18, 2018 (pp. 15-24). Bangkok: 
Century Park Hotel.  

2. Wiwatwanich, A., Noitanom, P., & Kasempin, P. (2018). A New Reduction of Order 
Scheme  for Second Order Ordinary Differential Equations. Far East Journal 
of Mathematical Sciences, 103(1), 67-76.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

3. Buayai, A., Wiwatwanich, A., & Kaewkhao, A. (2017). Fixed point for cyclic multi-
valued mapping in complete dislocated quasi-b-matric spaces. International Journal 
of Pure and Applied Mathematics, 114(3), 647-658.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

4. Jinakul, C., Wiwatwanich, A., & Kaewkhao, A. (2017). Common fixed point theorem  for 
multi-valued mappings on b-metric spaces. International Journal of Pure 
and Applied Mathematics, 113(1), 167-179.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

5. Kasempin, P., Chinated, S., & Wiwatwanich, A. (2017). Characterization of 
Nonlinear Second Order ODE Reducible to a Separable Equation. Burapha Science 
Journal, 22(Special Volume), 248-257.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  
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(12) นางอารีรักษ์ ชัยวร  
ประสบการณ์สอน  

ปี พ.ศ. 2552 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. นงลักษณ์ ฉิมทัต, อารีรักษ์ ชัยวร และสาธินี เลิศประไพ. (๒๕๖๑). การสรางกิจกรรมการเรียนรูคณิต

ศาสตรแบบอุปนัยรวมกับเทคนิคเพ่ือนคูคิด เรื่อง เลขยกก าลัง ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ ๑. 
ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ (หน้า ๑๑- ๑๙). ชัยภมูิ: มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม.ิ  

2. Boonruangkan , N., Chaiworn, A. , Sanprasert, W., & Chansangiam, P. (2019). 
Stationary  iterative methods and the conjugate gradient method for solving linear 
systems. SWU Sci. J., 35(2), 178-192.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  

3. Chaiworn, A., Songvilay, S., & Samart, D. (2019). Formulas for some restricted 
partition functions. In Proceedings of Annual meeting in Mathematics 2019 on May 
15 – 17, 2019 (pp.493-502).  Chonburi: Burapha University.   

4. Songvilay, S., Chaiworn, A., & Samart, D. (2019). Study of some restricted 
integer  partitions. Far East Journal of Mathematical Sciences, 119, 195-210.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

5. Chaiworn, A., & Sinlapavongsa, S. (2018). Weighted composition operators on 
the rotation-invariant Segal-Bargmann spaces. International Journal of Functional 
Analysis Operator Theory and Applications, 10(2), 61-72.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลนานาชาติ Zentralblatt Math  (https://www.zbmath.org))  

   
 (13) นายเดชชาติ สามารถ  

ปี พ.ศ. 2561 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  
ผลงานทางวิชาการ   
1. Samart, D. (2020). On a noncritical symmetric square L-value of the congruent 

number elliptic curves. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 101(1), 13-
22.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

2. Chaiworn, A., Songvilay, S., & Samart, D. (2019). Formulas for some restricted 
partition functions. In Proceedings of Annual meeting in Mathematics 2019  on May 
15 – 17, 2019 (pp.493-502).  Chonburi: Burapha University.  

https://www.scimagojr.com/)
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3. Meemark, Y., & Samart, D. (2019). Mahler measures of a family of non-
tempered  polynomials and Boyd’s conjectures. Research in the Mathematical 
Sciences, 7(1), 1-21.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

4. Songvilay, S., Chaiworn, A., & Samart, D. (2019). Study of some restricted 
integer partitions. Far East Journal of Mathematical Sciences, 119, 195-210.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

 5. Ahlgren, S., Andersen, N., & Samart, D. (2018). A polyharmonic Maass form 

of depth 3/2 for SL2(Z). Journal of Mathematical Analysis and Applications, 468, 
1018–1042.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

 

(14) นายบุญยงค์  ศรีพลแผ้ว  
ปี พ.ศ. 2556 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. ฤทธิกร พัฒนสิน, บุญยงค์ ศรีพลแผ้ว และสมคิด อินเทพ. (๒๕๖๒). ความสัมพันธ์เวียนเกิดในรูปเมท

ริกซ ์ของล าดับ ไตรโบนักชี และไตรโบนักชี-ลูคัส. ใน การประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ ๑๒ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๕๖๒ (หน้า ๖๖๑-๖๖๕). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก.  

2. Sriponpaew, B., & Intep, S. (2020). The floor of the arithmetic mean of the cube roots 
of the first n integers. Bulletin of the Australian Mathematical, 102(2), 261-267. 
Society. doi:10.1017/S0004972719001412.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  
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 (15) นางสาวปรียานุช  เชื้อสุข  
ปี พ.ศ. 2562 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. Chuasuk, P., Farajzadeh, A., & Kaewcharoen, A. (2020). An iterative algorithm for 

solving split feasibility problems and fixed point problems in p-uniformly convex and 
smooth Banach spaces. Journal computational analysis and applications, 28(1), 49-
66.   
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

2. Chuasuk, P., Farajzadeh, A., Kaewcharoen, A., & Ravi P. Agarwal. (2017). An 
iterative process for a hybrid pair of a Bregman strongly nonexpansive single-valued 
mapping and a finite family of Bregman relative nonexpansive multi-valued mappings 
in Banach spaces. Carpathian Journal of Mathematics, 33(3), 287–300.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ SCImago Journal Rank 
(https://www.scimagojr.com/))  

 

(16) นางสาวรักพร ดอกจันทร์  
ปี พ.ศ. 2537 – ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  

ผลงานทางวิชาการ   
1. ไอริณ ถาวรนันท์, รักพร ดอกจันทร์ และอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์. (๒๕๖๓). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ ตามวัฏจักรการเรียนรู้ ๗ ขั้น โดยใช้โปรแกรม GeoGebra เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๐(๔), ๓๑๗-๓๓๐.  
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ ๑)  

2. สุกัญญา เขียวทอง, รักพร ดอกจันทร์ และอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พันธุ์. (๒๕๖๒). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เรขาคณิตวิเคราะห์ โดยใช้เทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่๓ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๘ ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ ๙ และการประชุมวิชาการ “ศิลปากรวิจัย” ครั้งที ่๑๑ วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๖๒ (หน้า ๓๙๖-๔๐๕). นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.  

3. ชวลิต ด้วงเหมือน และรักพร ดอกจันทร์. (๒๕๖๑). ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์
ปัญหาการบวก ลบ คูณ หารระคน ด้วยเทคนิค KWDL ร่วมกับการใช้แผนภาพ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่๔ โรงเรียนบ้านบ่อผุด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
(หน้า ๔๙-๕๔). พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  
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4. แพรทิพย์ พูดเพราะ และรักพร ดอกจันทร์. (๒๕๖๑). ผลการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบ
จ านวนเต็ม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๔๖๑ “วิจัย นวัตกรรม สู่การไปใช้ประโยชน์” เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. 
๒๕๖๑ (หน้า ๕๕-๖๐).พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.  
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เอกสารแนบหมายเลข  3 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ 

   1.1 รายวิชาบังคับ 1 วิชา 

89510064 ภูมิบูรพา           

   1.2 รายวิชาเลือก 

       1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510264 ความสุขและคุณค่าชีวิต           

       1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510364 การบริหารสุขภาวะทางกาย           

       1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพื่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89510564 การบริหารสุขภาวะทางจิต           

2. กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

   2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89520064 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมไทย 
อาเซียน และโลก 

          

89520264 กระบวนการคิดเพ่ือเข้าใจตนเองและผู้อื่น           

   2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 

89520464 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร           

89520664 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ชีวิตจริง           

   2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา 

89520864 ทักษะภาษาไทยเพ่ือการอาชีพในสังคมร่วม
สมัย  

          

3. กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต 

   3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา 

89530064 โอกาสและความท้าทายในการท างานในโลก
อนาคต 

          

   3.2  รายวิชาเลือก  

       3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89530164 ทักษะดิจิทัล           

89530264  การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ           

89530364  การออกแบบสื่อและการน าเสนอ           

89530464 คณิตศาสตร์ส าหรับชีวิตการท างานอย่าง
ฉลาด 

          

89530564 วิทยาศาสตร์การอาหาร           

89530664 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม           

89530764 วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง           

89530864 ฉลาดรู้ฉลาดวิทย์           

89530964 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น           

89531064 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการ
พัฒนาสังคม 

          

89531164 กฎหมายส าหรับคนท างานและธุรกิจ           

89531264 องค์ประกอบการจัดการ           

89531364 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ           
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รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89531464 การออกแบบโครงสร้างองค์กร           

89531564 การวางแผนกลยุทธ์           

89531664 การควบคุมผลการด าเนินงาน           

89531764 การตลาดส าหรับผู้ประกอบการในศตวรรษ
ที่ 21 

          

89531864 พฤติกรรมผู้บริโภคในโลกสมัยใหม่           

89531964 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการ
บริการ 

          

89532064 การบัญชีเบื้องต้นในอุตสาหกรรมการผลิต           

89532164 การบัญชีเบื้องต้นในธุรกิจค้าขาย           

89532264 หลักการบัญชี           

89532364 งบการเงิน           

89532464 รายงานการเงิน           

89532564 ภาษีธุรกิจ           

89532664 พ้ืนฐานด้านทรัพยากรมนุษย์           



124 

 

รายวิชา GELO1 GELO2 GELO3 GELO4 GELO5 GELO6 GELO7 GELO8 GELO9 GELO10 

89532764 การสร้างประสบการณ์การบริการ           

89532864 การสร้างนวัตกรรมการบริการ           

       3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรเรียน 1 รายวิชา 

89539764 การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21           



ผลการเรียนรู้  Learning Outcomes (LO)  
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
    GELO1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย มีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
    GELO2 แสดงพฤติกรรมการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก มีจิตสาธารณะ ร่วมแก้ปัญหาสังคม ต่อต้านการทุจริต 
 ด้านความรู้ 
    GELO3 มีความรอบรู้ เท่าทันต่อการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และของโลก 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
    GELO4 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต วิเคราะห์ตนเอง สร้างแผนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ  
    GELO5 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์ใช้ในการแก้ปัญหา ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  
    GELO6 สามารถใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ ในการเป็นผู้ประกอบการ 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
    GELO7 รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในพหุวัฒนธรรม และแสดงความคิดเห็นได้อย่างสร้างสรรค์  
    GELO8 สามารถท างานเป็นทีม ทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม 
  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    GELO9 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการแสวงหาข้อมูลอย่างรู้เท่าทันและหลากหลาย รวมทั้งน าเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ  
    GELO10 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

หมวดวิชาเฉพาะ 
1) วิชาแกน 
30211164 แคลคูลัส 1                 
30211264 แคลคูลัส 2                 
30310164 เคมี                 

30310364 ปฏิบัติการเคมี                 

30610064 ชีววิทยาทั่วไป                 

30610164 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป                 

30810064 ฟิสิกส์ทั่วไป                 

30810264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                 

31220164 สถิติเบื้องต้นส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 

               
 

88520364 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

2) วิชาเอก 
2.1) วิชาเอกบังคับ 
30220164 วิยุตคณิต                 
30221164 แคลคูลัส 3                 
30223164 พีชคณิตเชิงเส้น                 
30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์                 
30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและ
การประยุกต์ 

                

30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ                 
30234164 พีชคณิตนามธรรม                 
30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                 
30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                 
30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น                 
30249364 สัมมนา                 
31221064 วิธีเชิงสถิติ                 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

2.2) วิชาเฉพาะด้าน 
30242164 แคลคูลัสขั้นสูง                 
30249464 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์                 
30249564 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับ
การท างาน  

                

2.3) วิชาเอกเลือก 
30138164 การเตรียมความพร้อมด้าน
วิชาชีพ  

                

30224264 ทฤษฎีเซต                 

30234264 ทฤษฎีจ านวน                 

30235164 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์                 
30236164 คณิตศาสตร์การเงิน                 

30236364 การประกันวินาศภัย
เบื้องต้น   

                

30238164 การวิเคราะห์เวกเตอร์                 

30243164 ส ารวจเรขาคณิต                 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

30244164 ทอพอโลยีเบื้องต้น                 

30245164 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
เบื้องต้น 

                

30248164 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์                 
30248264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                 
30249164 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์                 
30249264 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

                

25710264 เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน  

                

25721564 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค                  

25721664 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค                  

31222264 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                 
31227164 วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น                 
31232064 การวิเคราะห์การถดถอย                 

31232164 แผนแบบการทดลอง                 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

31233164 สถิติคณิตศาสตร์                 

31234064 การวิจัยด าเนินงาน 1                  
31234164 การวิจัยด าเนินงาน 2                  
31238164 การควบคุมคุณภาพ                  

31232464 การวิเคราะห์หลายตัวแปร                 

31244264 ก าหนดการเชิงเส้น                 

31246064 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต                 

40010162 ปรัชญาการศึกษาและความ
เป็นครู 

               
 

40010262 จิตวิทยาส าหรับครู                 

40020162 การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู 

               
 

40030162 การวัด การประเมินผลการ
เรียนรู และการประกันคุณภาพการศึกษา 

               
 

40030262 การสอนคณิตศาสตร                 

66312164 หลักการเงินธุรกิจ                  
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

66313164 ตลาดการเงินและตราสาร
การเงิน 

               
 

66337164 นวัฒกรรมการประกันภัย 
ผลิตภัณฑ์และการบริการ  

               
 

66411164 การบัญชีการเงิน                 

88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ                    
88622064 โครงสร้างข้อมูลและ
อัลกอริทึม 

               
 

88624064 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์                 
88624164 การพัฒนาและการออกแบบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้งาน 

               
 

88624364 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ                 
88634064 การพัฒนาซอฟแวร์                 
88634264 การทดสอบซอฟแวร์                 
88625064 ระบบข่าวกรองธุรกิจและการ
ออกแบบคลังข้อมูล 
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รายวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 

 PLO 
1.1 

PLO 
1.2 

PLO 
2.1 

PLO 
2.2 

PLO 
3.1 

PLO 
3.2 

PLO 
3.3 

PLO 
3.4 

PLO 
4.1 

PLO 
4.2 

PLO 
5.1 

PLO 
5.2 

PLO 
5.3 

PLO 
5.4 

PLO  
6.1 

PLO  
6.2 

88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม 

               
 

88734064 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ 

               
 

88745164 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                 
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ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร(PLOs) วท.บ. (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) 
PLO1 คุณธรรม จริยธรรม  
PLO1.1  ปฏิบัติตนตามระเบียบกฎเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และมีความตรง
ต่อเวลา 
PLO1.2  ปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางวิชาการและเคารพในทรัพย์สนิทางปัญญา 
 
PLO2 ความรู้ 
PLO2.1  อธิบายความรู้ และทฤษฎีพื้นฐานเกี่ยวกับแคลคูลสั หลักการพิสูจน์ พีชคณติ 
การวิเคราะห์เชิงคณติศาสตร์ การหาค าตอบของสมการทั้งแบบผลเฉลยแท้จริงและผล
เฉลยเชิงประมาณค่าได ้
PLO2.2  อธิบายทฤษฎีคณิตศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษได ้
 
PLO3 ทักษะทางปัญญา 
PLO3.1  ประยุกต์ความรู้และทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์เพื่อแก้โจทย์ปญัหาคณิตศาสตร์อย่าง
ง่ายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
PLO3.2  ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาด้านคณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
PLO3.3  ประยุกต์หลักการทางคณิตศาสตร์ในการแก้โจทย์ปัญหาทีม่ีความซับซ้อนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
PLO3.4  ใช้ความรู้และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ส าหรับการท างานในอุตสาหกรรมดิจิทัล
ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได ้

PLO4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
PLO4.1  ปฏิบัติตนด้วยความรับผดิชอบต่อหน้าท่ีของตนเองและสังคม 
PLO4.2  ท างานเป็นทีมร่วมกับผูอ้ื่นทั้งในบทบาทฐานะความเป็นผูน้ าและผู้ตามได้ 
 
PLO5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
PLO5.1  เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการน าเสนอแบบบรรยาย รายงาน หรือแสดงผลข้อมูล
เป็นภาพอินโฟกราฟิก ที่สื่อสารใหเ้ข้าใจได้ง่าย 
PLO5.2  สื่อสารเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ทั้งการพูดและเขียนเป็นภาษาไทยไปยังผู้ที่เช่ียวชาญและไม่
เชี่ยวชาญคณติศาสตรไ์ด้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
PLO5.3  สื่อสารคณิตศาสตร์ในการพูดหรือเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปยังผู้ที่เชี่ยวชาญและไม่เชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์ได ้
PLO5.4  สืบค้นข้อมูลและความรูใ้หม่เชิงวิชาการเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 
PLO6 ทักษะพิสัย 
PLO6.1  ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตรห์รือทางคอมพิวเตอร์มาช่วยในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ได้อย่างถูกต้อง 
PLO6.2  จัดล าดับความส าคญัของวิธีการหรือข้ันตอนตามกฎทางคณิตศาสตร์ที่มีหรือกฎที่สรา้งขึ้นได้ 
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เอกสารแนบหมายเลข  4 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
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เอกสารแนบหมายเลข  5 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

คงเดิม 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 

คงเดิม 
 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1) กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
 1.2) กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิต  4 หน่วยกิต 
  บัณฑิตบูรพา ไม่น้อยกว่า 
 1.3) กลุ่มทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อ  7 หน่วยกิต 
  สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 
 1.4) กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  4 หน่วยกิต 
  ไม่น้อยกว่า 
 1.5) กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

 1. กลุ่มวิชาทักษะการใช้ชีวิตคุณภาพ จ านวน 9 หน่วยกิต 
 1.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต 
 1.2 รายวิชาเลือก ให้เลือกเรียนจาก 3 กลุ่มย่อย จ านวน 6 หน่วย
กิต ดังนี้ 
  1.2.1 ปรัชญาชีวิตเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก
เรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
  1.2.2 วิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้
เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต  

ปรับชื่อกลุ่มวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

  1.2.3 สุนทรียศาสตร์เพ่ือการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้เลือก
เรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วย 
 2.   กลุ่มวิชาพลเมืองไทยและพลเมืองโลก จ านวน 12 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาให้ครบ 12 หน่วยกิต จาก 3 กลุ่ม 
 2.1 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 4 หน่วยกิต  
 2.2 ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต  
 2.3 ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต  
3.  กลุ่มวิชาที่เสริมสมรรถนะการท างานในโลกอนาคต จ านวน 
9 หน่วยกิต 
 3.1 รายวิชาบังคับ 1 รายวิชา จ านวน 2 หน่วยกิต 
 3.2  รายวิชาเลือก 3 รายวิชา จ านวน 7 หน่วยกิต 
  3.2.1 รายวิชาความรู้เพื่อการท างาน ให้เลือกเรียน 2 รายวิชา 
จ านวน 4 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นิสิต
มหาวิทยาลัยบูรพาสามารถเข้าถึงเนื้อหาทุกรายวิชาได้ตลอดเวลา ไม่มี
การจัดตารางสอน นิสิตเลือกรายวิชาได้ทุกภาคเรียน เข้ารับการ
ประเมินผลได้ตลอดเวลา โดย Computer-based testing or 
Internet-based testing)  
  3.2.2 รายวิชาบูรณาการ ให้หลักสูตรก าหนดให้นิสิตใน
หลักสูตรเรียน 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต (จัดการเรียนการสอน
แบบ Project-based Learning ไม่มีการจัดตารางสอน แต่จัดเป็น
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

กิจกรรม Pitching) นิสิตจะลงวิชานี้ได้ต้องผ่านรายวิชาในกลุ่ม 3.1 
และ 3.2.1 ครบ 6 หน่วยกิต 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน       27           หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า       67           หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                 37  หน่วยกิต 
 
  2.2.2)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2) หมวดวิชาเฉพาะ 94  หน่วยกิต 
 2.1) วิชาแกน       24           หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอก ไม่น้อยกว่า       70           หน่วยกิต 
  2.2.1)  วิชาเอกบังคับ                 34  หน่วยกิต 
  2.2.2)  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
  2.2.3)  วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       30  หน่วยกิต 

 
คงเดิม 
ปรับลด 
ปรับเพิ่ม 
ปรับลด 

เพ่ิม 
คงเดิม 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6           หน่วยกิต 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6           หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
1) นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล 
2) นายอภิชาติ  เนียมวงษ์ 
3) นายชาติไทย  ไทยประยูร 
4) นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน 
5) นายลี  ศาสนพิทักษ์ 
6) นางพรทิพย์ เกษมพิณ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1) นางสาวสินีนาฏ  ศรีมงคล 
2) นายอภิชาติ  เนียมวงษ์ 
3) นางสาวจุฑารัตน์  คงสอน 
4) นายชาติไทย  ไทยประยูร 
5) นายลี  ศาสนพิทักษ์ 
 

 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 
คงเดิม 

ปรับเปลี่ยน 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสูตรเดิมและหลกัสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน 

 

30211159 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3(3-0-6) 30211164 แคลคูลัส 1 
Calculus I 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30211259 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3(3-0-6) 30211264 แคลคูลัส 2 
Calculus II 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30310159 เคมี 1 
Chemistry I 

3(3-0-6) 30310164 เคมี 
Chemistry 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/
ปรับสาระรายวิชา 

30310259 เคมี 2 
Chemistry II 

3(3-0-6)    ปรับเปลี่ยน 

30310359 ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 30310364 ปฏิบัติการเคมี 
Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) ปรับสาระรายวิชา 

30610059 ชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology I 

3(3-0-6) 30610064 ชีววิทยาทั่วไป 
General Biology 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/
ปรับสาระรายวิชา 

30610159 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 1 
General Biology Laboratory I 

1(0-3-1) 30610164 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป 
General Biology Laboratory 

1(0-3-1) เปลี่ยนชื่อวิชา/
ปรับสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
30810059 ฟิสิกส์ 1 

Physics I 
3(3-0-6) 30810064 ฟิสิกส์ทั่วไป 

General Physics 
3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/

ปรับสาระรายวิชา 
30810159 ฟิสิกส์ 2 

Physics II 
3(3-0-6)    ปรับเปลี่ยน 

30810259 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น 1 
Introductory Physics Laboratory I 

1(0-3-1) 30810264 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 
General Physics Laboratory 

1(0-3-1) เปลี่ยนชื่อวิชา/
ปรับสาระรายวิชา 

31210059 สถิติเบื้องต้น 
Elementary Statistics 

3(3-0-6) 31220164 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาศาสตร์ 
Elementary Statistics for science 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

   88520364 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Introduction to Computer 
Programming 

3(2-2-5) ย้ายหมวดวิชา/
ปรับสาระรายวิชา 

- วิชาเอกบังคับ  

30221159 แคลคูลัส 3 
Calculus III 

3(3-0-6) 30221164 แคลคูลัส 3 
Calculus III 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30223159 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(3-0-6) 30223164 พีชคณิตเชิงเส้น 
Linear Algebra 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30224159 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) 30224164 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
Principles of Mathematics 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
30225159 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 

Elementary Probability and 
Applications 

3(3-0-6) 30225164 ความน่าจะเป็นเบื้องต้นและการประยุกต์ 
Elementary Probability and 
Applications 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30228159 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 30228164 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30230159 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 
Introduction to Complex Variables 

3(3-0-6) 30237464 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น 
Introduction to Complex Variables 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30234159 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) 30234164 พีชคณิตนามธรรม 
Abstract Algebra 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30237259 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) 30237264 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Analysis 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30247159 การวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
Numerical Analysis 

3(2-2-5) 30237364 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 
Numerical Method 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา/

ปรับสาระรายวิชา 
30249359 สัมมนา 

Seminar 
1(0-2-1) 30249364 สัมมนา 

Seminar 
1(0-2-1) คงเดิม 

30249459 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
Special Problems in Mathematics 

3(0-9-0) 30249464 ปัญหาพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
Special Problems in Mathematics 

3(0-9-0) คงเดิม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
31231059 วิธีเชิงสถิติส าหรับคณิตศาสตร์ 

Statistical Methods for Mathematics 
3(2-2-5) 31221064 วิธีเชิงสถิติ 

Statistical Methods 
3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/

เปลี่ยนชื่อวิชา/
ปรับสาระรายวิชา 

88520359 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
Introduction to Computer 
Programming 

3(2-2-5)    ย้ายหมวดวิชา 

   30242164 แคลคูลัสขั้นสูง 
Advanced Calculus 

 ย้ายหมวดวิชา 

   30249564 การเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน  
Cooperative and Work Integrated 
Learning 

6(0-18-9) ย้ายหมวดวิชา 

- วิชาเอกเลือก  

30130159 เตรียมสหกิจศึกษา 
Pre-cooperative Education 

1(0-3-1) 30138164 การเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ  
Preparation for Careers 

2(1-2-3) เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา/

ปรับสาระรายวิชา/ 
เพ่ิมหน่วยกิต 

30220159 วิยุตคณิต 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6)    ย้ายหมวดวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
30224259 ทฤษฎีเซต 

Set Theory 
3(3-0-6) 30224264 ทฤษฎีเซต 

Set Theory 
3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30234259 ทฤษฎีจ านวน 
Number Theory 

3(3-0-6) 30234264 ทฤษฎีจ านวน 
Number Theory 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30237159 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 
Vector Analysis 

3(3-0-6) 30238164 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 
Vector Analysis 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 

30238259 คณิตศาสตร์การเงิน 
Mathematics of Finance 

3(3-0-6) 30236164 คณิตศาสตร์การเงิน 
Mathematics of Finance 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 

30238359 คณิตศาสตร์ประกันภัย 
Mathematics of Insurance 

3(3-0-6) 31246064 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต  
Mathematics of Life Insurance  

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา/

ปรับสาระรายวิชา 
30238459 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 

Graph Theory and Applications 
3(3-0-6) 30235164 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 

Graph Theory and Applications 
3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 

ปรับสาระรายวิชา 
30242159 แคลคูลัสขั้นสูง 

Advanced Calculus 
3(3-0-6)    ย้ายหมวดวิชา 

30243159 ส ารวจเรขาคณิต 
Survey of Geometry 

3(3-0-6) 30243164 ส ารวจเรขาคณิต 
Survey of Geometry 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30244159 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 30244164 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Introduction of Topology Introduction of Topology 

30248159 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Modelling 

3(3-0-6) 30248164 แบบจ าลองเชิงคณิตศาสตร์ 
Mathematical Modelling 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30248259 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Partial Differential Equations 

3(3-0-6) 30248264 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 
Partial Differential Equations 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

30248359 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 
Introduction to Combinatorics 

3(3-0-6) 30245164 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น 
Introduction to Combinatorics 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 

30249159 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 
Special Topics in Mathematics 

3(3-0-6) 30249164 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 
Special Topics in Mathematics 

3(3-0-6) คงเดิม 

30249259 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
Special Topics in Applied 
Mathematics 

3(3-0-6) 30249264 หัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
Special Topics in Applied 
Mathematics 

3(3-0-6) คงเดิม 

30249559 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-18-9)    ย้ายหมวดวิชา 

31232059 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 

3(3-0-6) 31232164 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 

3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 

31232159 แผนแบบการทดลอง 1 
Experimental Designs I 

3(3-0-6) 31232164 แผนแบบการทดลอง 
Experimental Designs 

3(3-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
31232359 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

Non-Parametric Statistics 
3(3-0-6)    ปรับเปลี่ยน 

31233159 สถิติคณิตศาสตร์ 1 
Mathematical Statistics I 

3(3-0-6) 31233164 สถิติคณิตศาสตร์ 
Mathematical Statistics 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

31233259 สถิติคณิตศาสตร์  2 
Mathematical Statistics II 

3(3-0-6)    ปรับเปลี่ยน 

31234059 การวิจัยด าเนินงาน 1 
Operations Research I 

3(3-0-6) 31234064 การวิจัยด าเนินงาน 1 
Operations Research I 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

31234159 การวิจัยด าเนินงาน 2 
Operations Research II 

3(3-0-6) 31234164 การวิจัยด าเนินงาน 2 
Operations Research II 

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

31235059 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
Sampling Techniques 

3(3-0-6)    ปรับเปลี่ยน 

31238059 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

3(3-0-6) 31238164 การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control  

3(3-0-6) ปรับสาระรายวิชา 

   31232464 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
Multivariate Analysis  

3(3-0-6) ปรับเพิ่ม 

   40010162 ปรัชญาการศึกษาและความเปนครู  3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Philosophy of Education and 
Teaching Profession 

   40010262 จิตวิทยาส าหรับครู   
Psychology for Teachers 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   40020162 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 
Curriculum Development and 
Learning Management 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   40030162 การวัด การประเมินผลการเรียนรู  
และการประกันคุณภาพการศึกษา  
Measurement and Assessment for 
Learning and Quality Assurance in 
Education 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   40030262 การสอนคณิตศาสตร  
Mathematics Teaching 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

88510459 หลักการโปรแกรม 
Programming Fundamental 

3(2-3-4)    ปรับเปลี่ยน 

88620159 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 88612164 หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Object-Oriented Programming 
Paradigm 

Object-Oriented Programming 
Paradigm 

88621159 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3(2-3-4) 88622064 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structures and Algorithms 

3(2-2-5) เปลี่ยนรหัสวิชา/ 
ปรับสาระรายวิชา 

   88624064 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 
Relational Database 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   88624164 การพัฒนาและการออกแบบส่วนติดต่อ
ผู้ใช้งาน 
User Interface Design and 
Development 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   88624364 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   88634064 การพัฒนาซอฟแวร์ 
Software Development 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   88634264 การทดสอบซอฟแวร์ 
Software Testing 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   88625064 ระบบข่าวกรองธุรกิจและการออกแบบ
คลังข้อมูล 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 
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หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา คณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
Business Intelligence and Data 
Warehouse 

   88647364 การพัฒนาซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์
เคลื่อนที่หลายแพลตฟอร์ม 
Multiplatform Mobile Application 
Development  

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 

   88734064 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Designs 

3(3-0-6) ปรับเพิ่ม 

   88745164 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytics 

3(2-2-5) ปรับเพิ่ม 



  149 

เอกสารแนบหมายเลข  6 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไดป้ระเมินความเหมาะสมของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ซึ่งเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมีผลการวิพากษ์
หลักสูตรดังนี้  
1. ชื่อหลักสูตร และชื่อปริญญามีความเหมาะสม  
2. ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์หลักสูตรมีความเหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ หลักสูตรไดม้ีการเกริ่นน าความเชื่อมโยงกับ EEC ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ของ
ประเทศ อีกทั้งท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยได้อยู่ใกล้กับ EEC ดังนั้นจึงต้องเชื่อมโยงความส าคัญนี้เข้าสู่การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ว่า หลักสูตรที่ปรับปรุงจะไปช่วย เรื่อง EEC ได้อย่างไรบ้าง  

3. แผนพัฒนาปรับปรุงมีความเหมาะสม  
4. การปรับปรุง ในการเพ่ิมหรือลดรายวิชามีความเหมาะสม 
5. จ านวนนิสิตที่รับมีความเหมาะสม  
6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษามีความเหมาะสม  
7. โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ

นอกเหนือจากหลักสูตรทางด้านประกันภัย อาจจะมีหลักสูตรที่ร่วมมือกับอุตสาหกรรมในกลุ่ม EEC 
เพ่ือตอบรับการพัฒนาต่างๆ เช่น AI ในอุตสาหกรรม การใช้ IOT Big Data ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

8. แผนการศึกษามีความเหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ทางหลักสูตร
อาจจะลดระยะเวลาศึกษาลงเป็น 3.5 ปีเพื่อท าหลักสูตรร่วมกับ ปริญญาโท ในสาขาอ่ืนๆ ที่ประยุกต์
เอา คณิตศาสตร์ไปใช้ โดยสามารถให้นิสิตเรียนปริญญาตรีควบโท จบภายใน 5 ปี ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูด
นิสิตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทางหลักสูตรอาจจะสร้างกลุ่มวิชาเรียนให้นิสิต เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มนิสิตที่
ต้องการเรียนด้านคอมพิวเตอร์ กลุ่มนิสิตที่ต้องการเรียนด้านประกันภัย กลุ่มนิสิตที่ต้องการจะเป็นครู
หลังจบการศึกษา และกลุ่มนิสิตที่ต้องการศึกษาต่อ โดยมีการจัดรายวิชาที่เหมาะสมตลอดหลักสูตรของ
แต่ละกลุ่ม 

9. รายวิชาและค าอธิบายรายวิชามีความเหมาะสม  
10. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตมีความเหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติม คือ จากการที่นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขาดประสบการณ์การท างาน จึงยังไม่
สามารถเข้าใจถึง ปัญหาของการท างานจริง ท าให้นิสิตไม่สามารถเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้
กระบวนการต่างๆเพ่ือแก้ไขปัญหา จึงแนะน าให้ ทางหลักสูตรมีการจ าลองการท างานของบริษัทใน
รูปแบบต่างๆ เช่นการจ าลองการด าเนินการในโรงงานผลิตของขายของ เพ่ือให้สามารถเห็นความ
เชื่อมโยงตั้งแต่การรับค าสั่งซื้อจากลูกค้า จนถึงการวางแผนการผลิต และการสั่งซื้อของ จาก 
supplier เมื่อนิสิตเข้าใจกระบวนการและปัญหาที่เกิดขึ้น นิสิตก็จะสามารถเข้าใจถึงการประยุกต์ใช้
หลักการทางคณิตศาสตร์และสถิติได้มากข้ึน นอกจากนี้ หลักสูตรทางคณิตศาสตร์อาจจะพัฒนา
คุณลักษณะของนิสิต ที่สามารถท างานเป็นกลุ่มจากการเล่น เกมส์ ฝึกการอภิปรายผลเกมส์ การ
น าเสนอ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่ต้องเสริมสร้างให้กับนิสิตมากขึ้น 11. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละ
ด้านมีความเหมาะสม 
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12. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตมีความเหมาะสม 
13. การพัฒนาอาจารย์มีความเหมาะสม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ทาง

หลักสูตรอาจจะเพ่ิมการมีอาจารย์พี่เลี้ยง (Mentor) โดยให้อาจารย์ที่มีต าแหน่งวิชาการเป็นรอง
ศาสตราจารย์ช่วยประกบ กับ อาจารย์ใหม่ และร่วมให้ค าแนะน าต่างๆ เช่น การท างานวิจัย การเขียน
ขอทุนวิจัย การด าเนินงานวิจัย การให้ค าปรึกษานิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วมกัน รวมถึง
การตพิีมพ์ผลงานวิจัยเพ่ือให้อาจารย์ใหม่ เข้าใจกระบวนการต่างๆ ก่อน จะท าให้อาจารย์ใหม่ท างาน
ได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

14. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มี
ความเหมาะสม  

15. การประกันคุณภาพหลักสูตรมีความเหมาะสม  
16. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร มีความเหมาะสม  
17. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ มีดังนี้ 
 ในรูปแบบการจัดการเรียน: เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยได้มีการท าระบบ Credit Bank จึง
แนะน าให้ ในหลักสูตรควรมีรูปแบบการเรียน การสอนทั้งรูปแบบ Online และ รูปแบบ e-learning 
เพ่ือให้คนที่ท างานแล้วสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้และเก็บเครดิตไว้ได้ หรือ ให้เป็น certificate รูปแบบการ
เรียนการสอน อาจจะเริ่มออกแบบปรับการสอนวิชาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นรูปแบบเก่าคือสอนและให้นิสิต
จดบันทึก เป็นรูปแบบใหม่คือรูปแบบ active learning โดยที่มีสัดส่วนการสอนเพียงแค่ 1 ชั่วโมง และอีก 
2 ชั่วโมงเป็นกิจกรรมเพ่ือให้นิสิตทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรมและร่วมกันท างานกับเพ่ือนเป็นกลุ่ม และให้มี
การน าเสนอผลงาน โดยแต่ละวิชาอาจจะต้องออกแบบ กิจกรรมที่นิสิตจะร่วมเรียนรู้และท าในห้องเรียนได ้
ซึ่งจะช่วยให้นิสิตมีการเข้าร่วมกิจกรรมและเกิดกระบวนการเรียนรู้มากกว่ารูปแบบการสอนแบบเก่า อีก
ส่วนคือการเรียนการสอนในรูปแบบของเกมส์เพื่อให้นิสิต สามารถเข้าใจกระบวนการท างานในบริษัทได้ 
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ตัวอย่างเกมส์ที่จะช่วยให้กระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้และเตรียมพร้อมรับความรู้ใหม่ๆได้ดีคือ 
ERPSim ซึ่งใช้บนโปรแกรม SAP ในระบบ ERP  
 ในประเด็นของการฝึกงาน: เป็นส่วนจ าเป็นส าหรับนิสิตเพ่ือให้เห็นวัฒนธรรมการท างาน 
และการน าความรู้ ไปใช้ในที่ท างาน นิสิตจะมีความเป็นผู้ใหญ่และรู้ความต้องการของตนเองมากยิ่งข้ึน 
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรควรท าการตลาด โดยการให้อาจารย์ของภาควิชาไปติดต่อกับบริษัท เพ่ือเปิด
โอกาสให้ทางหลักสูตรได้เห็นถึงความต้องการของบริษัท และทางบริษัทก็จะได้รู้จักภาควิชามากขึ้น เพื่อ
ประโยชน์ในการไปปฏิบัติงานของนิสิต รวมทั้งท าให้การผลิตบัณฑิตของภาควิชา ตรงกับความต้องการ
ของตลาดงานมากยิ่งข้ึน  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต: ควรระบุว่ามีการจัดสรรคอมพิวเตอร์ให้นิสิต เพ่ือใช้ในการ
เรียนรู้ และควรบังคับให้ในวิชาต่างๆ ใช้คอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ในการช่วยการวิเคราะห์ต่างๆ โดย
อาจจะมีสัดส่วนตามที่เห็นควรเช่น วิชา Operations Research ควรเน้นการใช้ Software ในการสร้าง 
แบบจ าลอง และแก้ปัญหา แล้วอ่านผลลัพท์ มากกว่าการเน้นการแก้ปัญหาด้วยมือซึ่งท าให้ไม่ตอบรับกับ
ความ ต้องการของอุตสาหกรรมที่ต้องการให้มีพนักงานที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทันที Software ที่แนะน า รวม
ไปถึง Microsoft Excel, Microsoft Power point, Power BI, Tableau, SPSS, SAP ERPSim, IBM 
ILOG CPLEX, Excel Opensolver 
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เอกสารแนบหมายเลข  7 
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เร่ือง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 



  152 



  153 



  154 

 



  155 



  156 



  157 



  158 



  159 



  160 



  161 



  162 



  163 



  164 



  165 

 
 
 


