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สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
สานักวิชา/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิชาวิทยาศาสตร์/สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

25550171103677
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 167 หน่วยกิต
(เป็นหน่วยกิตในระบบไตรภาค)
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต ร 4 ปี เป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
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เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาให้ตรงตามความสนใจ หลักสูตรจึงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เลือกศึกษารายวิชาเพิ่มเติมจาก 3 กลุ่มวิชา ซึง่ เพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่า (167 หน่วยกิต) ดังนี้
5.1.1 กลุ่ ม วิช าเน้ น ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานและสร้างความพร้อ มของ
นักศึกษาสาหรับการศึกษาและทาวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกลงเรียนรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาได้ และ รองรับการสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้
5.1.2 กลุ่มวิชาเน้นสหกิจศึกษา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากการทางานจริง และสร้างความพร้อม
ของนักศึกษาเข้าสู่ระบบการทางานทันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา
5.1.3 กลุ่มวิชาเน้นเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้ประกอบการโดยใช้
พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้ประกอบการจริงมีส่วนร่วมในการให้คาปรึกษา
และรองรั บ การส าเร็จ การศึกษาในหลั กสู ตรการจัดการมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการประกอบการธุร กิ จ
นวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรนี้
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
2) เป็ น ไปตามข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
(ภาคผนวก ก)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- เปิดการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560
2
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 (ใช้เวลา 1 ปีในการประเมิน นับจากเริ่มใช้)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักวิเคราะห์ระบบ นักวางแผนและนโยบาย
ในหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจ โดยมีคุณภาพและมาตรฐาน
ทางวิชาการเพียงพอ เพื่อสามารถทาการศึกษาต่อและวิจัยในขั้นสูง ณ สถาบันการศึกษาชั้นนาทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมไปถึงมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ ตลอดจนประกอบอาชีพ
อิสระ
9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คณาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
ที่
1

ชื่อ-สกุล
ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ

2

ผศ. ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

3

ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์

4

ผศ. ดร. สายันต์ แก่นนาคา

5

อาจารย์ ดร. ภาณุ ยิ้มเมือง

คุณวุฒิ
- Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State University,
USA, 2535
- M.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University,
USA, 2529
- B.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University,
USA, 2528
- วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
- วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
- Ph.D. (Computational Fluid Dynamics), Coventry
University, UK, 2553
- วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
- ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ใช้ ส ถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนและโสตทั ศ นู ป กรณ์ ณ อาคารเรี ย นรวม ศู น ย์ เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูน ย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์บรรณสารและสื่ อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
ในการวางแผนพัฒ นาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560) เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นในการพัฒ นาประเทศในช่วงแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และนโยบายในระดับประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยสถานการณ์หรือทิศทางการพัฒนาประเทศที่นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร มี
ดังนี้
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564)1 ได้ จั ด ท าขึ้ น โดย
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒ นาประเทศ ต่อเนื่องจากแผนพัฒ นาฯ
ฉบับที่ 9-11 โดยน้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒ นา
ประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่ างมั่นคง และมีเป้าหมายในการปฏิรูป
ประเทศ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้าง
ประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 นอกจากนี้ ได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุก
ภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ ระดั บประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่องเพื่อร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
แผนพัฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 12 ต้องการเตรียมพร้อมด้านกาลั งคนและการเสริมสร้างศักยภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภาพสูง
การพัฒ นาทักษะความรู้ความสามารถของคน มุ่งเน้นการพัฒ นาทักษะที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยเพื่อ
วางรากฐานให้เป็นคนมีคุณภาพในอนาคต การพัฒนาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน
และทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 และมีการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจ
กระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการ

1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี
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พัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start Up) และ วิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อต่อ
ยอดฐานการผลิตและบริการและฐานเดิมและ สร้างฐานใหม่
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่ การปฏิบัติ และขณะเดียวกันยั งได้
กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพื่อกากับให้การพัฒ นาเป็นไป
อย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เนื่องด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคม
ฐานความรู้ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงได้มีการจัดทาพระราชบัญญั ติว่าด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 25512 เพื่อให้ประชาชนคนไทยคิดอย่างมีตรรกะ มี
เหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน ตนเอง มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตลอดจนมีการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
เป็นระบบ เพื่อการแก้ไขปัญหาของภาคเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้ องกับการพัฒนา
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิ ต และพั ฒ นากาลั งคนด้ าน วิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยเฉพาะกาลั งคนในระดั บ
บัณฑิตศึกษา นักวิจัย รวมทั้ง ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่จาเป็น ให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและดาเนินการให้มีการใช้กาลังคนดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุด
สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ งชาติ
(กวทน.) ได้ดาเนินการจัดทานโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2555 – 2564)3 เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
ไทยที่ ยั งคงอยู่ จ ากการพั ฒ นาที่ ผ่ านมา และชี้นาแนวทางในการพั ฒ นาวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ควรให้ความสาคัญอย่างต่อเนื่องทั้ งในปัจจุบันและ
ในอนาคต เพื่อให้การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจสังคมฐานความรู้ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการพัฒนาให้สมดุลทั้งปริมาณและคุณภาพ ลดการพึ่งพิงผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีความรอบรู้และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2 พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๒๕ ตอนที่ ๓๓ ก เมื่อวันที่
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑
3 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๔) สวทน.
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เพิ่ ม ขึ้ น รู้ เท่ าทั น การเปลี่ ย นแปลงที่ ร วดเร็ว มี ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี แ ละสามารถใช้วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของตนเอง
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ฯ ฉบับที่ 1 ถูกจัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการพัฒ นา
ประเทศไทยให้มีระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ ตลอดจนมี การกระจาย
ประโยชน์อย่างเป็นธรรมสู่สังคม ชุมชน ท้องถิ่น โดยได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เป็ น ปรัชญาน าทางในการพัฒ นาควบคู่ไปกับอนาคตของประเทศที่มี “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย”
11.3 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกาภิวัตน์และการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกทาให้เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต ทัศนคติ ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การเรียนรู้และการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการ
ทาธุรกรรมต่าง ๆ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดย
ไม่จาเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อหลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทย
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจากัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย และมีโอกาสสาหรับการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ ขณะเดียวกันอาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
ขาดการคั ด กรองและเลื อ กรั บ วั ฒ นธรรมที่ ดี งาม อี ก ทั้ งประเทศไทยยั งประสบปั ญ หาคุ ณ ภาพ อาทิ
คุณภาพคนต่าทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ มีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชากรจานวนไม่
น้อยไม่เคารพสิทธิผู้อื่น และไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ จึงซ้าเติมปัญหาการขาดแคลนปริมาณ
กาลังแรงงานในภาวะที่โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก็นับว่ามีความล่าช้า มีการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาน้อย
ไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมได้อย่าง
คุ้มค่า และการพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ศักยภาพและระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยหลายด้านยังต่ากว่า
เป้าหมาย และไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู้ การศึกษาและการ
เรียนรู้ของคนไทยยังมีปัญหาเชิงคุณภาพ ผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน รวมทั้งการเลื่อนไหลของวั ฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาใน
ประเทศไทยผ่านสังคมยุคดิจิทัลโดยที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรม
ได้อย่างเหมาะสม ส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มี
ศักยภาพสูง มีการพัฒ นาทักษะสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ของคนในแต่ล ะช่วงวัยตามความเหมาะสม เช่น เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้
พัฒนาทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการพัฒนา
ให้มีความพร้อมในการต่อยอดพัฒ นาทักษะในทุกด้าน มีทักษะการทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่
6
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ตลาดงาน หล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม คนไทยในทุกช่วงวัยเป็นคนดี มีสุข
ภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 11.2 และ 11.3 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร พิจารณาจากสถานการณ์ทั้ง 3 ด้าน ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 11 ดังนี้
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คานึงถึงการผลิตบัณฑิต
ให้ มี ศักยภาพและมี ความคิดสร้างสรรค์ เพื่ อสร้างผลงานและนวัตกรรมที่มีคุณ ภาพ สอดรับ กับ
เศรษฐกิจกระแสใหม่ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คานึงถึงการผลิตบัณฑิต
ใหมีป ริมาณและคุณ ภาพสอดคลองกับความตองการของประเทศ มีตรรกะ มีเหตุมีผล มีความรู้
ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มีความรอบรู้และความสามารถ
ด้านวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมเพิ่ ม ขึ้น มี ระบบภู มิ คุ้ ม กั น ในตั ว ที่ ดี และสามารถใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของตนเอง สามารถสร้าง
ผลงานและนวัตกรรมที่ มี คุ ณ ภาพ โดยเป็ น ไปตามยุท ธศาสตร์ “วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรมเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาประเทศไทย” ในนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1
ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คานึงถึงการผลิตบัณฑิต
ใหมีทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะ
การทางานและการใช้ชีวิตที่พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน เข้าใจในโลกาภิวัตน์การเลื่ อนไหลของกระแส
วัฒนธรรมโลก วัฒนธรรมร่วมสมัย และวัฒนธรรมไทย เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
มีระเบียบวินัย มีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีจิตสาธารณะ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การพัฒ นาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
เป็นยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยะ 10 ปี พ.ศ. 2555-25644 และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ 12 (พ.ศ.
2560-2564)5 เพื่อจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
“มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารีเป็ น มหาวิท ยาลั ยเฉพาะทางด้านวิท ยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มุ่งสร้างสรรค์ผลงานวิจัย ปรับแปลง ถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนของสังคม ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ และมีคุณธรรมนาปัญญา ให้บริการวิชาการ และ
ทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยยึดมั่นหลักความเป็นอิสระทางวิชาการ และใช้ธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการ”
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่น ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกสานักวิชาดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบ
เลือก ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการเรียนการสอนโดยสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์) ในหมวดวิชาเฉพาะ จัดการ
เรียนการสอนโดยสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาฟิสิกส์ สานักวิชา
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(3) สาหรับ รายวิชาเลื อกเสรีในหมวดวิช าเลื อกเสรี สามารถเลื อกจากรายวิช าใด ๆ ใน
หลั กสู ตรระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ เปิ ด สอนในมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี หรือ จาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ที่มหาวิทยาลัยรับรอง
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
(1) รายวิชา 103221 แคลคูลัสขั้นสูง เปิดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์
(2) รายวิชา 103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะ ๑๐ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔
5 แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
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รายวิชา 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
รายวิชา 103141 วิธีเชิงสถิติ
เปิดสอนให้นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(3) นักศึกษาในหลักสูตรอื่น ๆ สามารถเลือกเรียนรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นวิชาเลือกเสรี
13.3 การบริหารจัดการ
(1) จัดทาโครงสร้าง แผนการศึกษาและรายละเอียดวิชาในหลักสูตร และกาหนดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
(2) คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากรายวิชาด้านคณิตศาสตร์ เพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา
(3) การจั ด ตารางเรี ย นและตารางสอบ ด าเนิ น การโดยศู น ย์ บ ริ ก ารการศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย
ทั้ งนี้ ก ารบริ ห ารจั ด การทั้ งหมดเป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี ว่าด้ ว ย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
เพื่อผลิตบั ณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี สามารถคิด วิเคราะห์
และแก้ปั ญ หาอย่ างเป็ น ระบบ มี จิ ต ส านึ ก ในคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และสามารถน าคณิ ตศาสตร์ไป
ประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่างๆ ได้
1.2 ความสาคัญ
คณิ ตศาสตร์เป็ น ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับความสั มพันธ์ระหว่างปริมาณ รูปแบบ และ
โครงสร้างต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ บนรากฐานของเหตุผลเชิงตรรกศาสตร์และแนวคิดเชิงปรัชญา นามา
ซึ่งกฎเกณฑ์ ทฤษฎีต่าง ๆ วิธีการหลากหลายในการแก้ปัญ หา และการสร้างสรรค์สิ่ งใหม่ ๆ องค์
ความรู้ทางคณิตศาสตร์ยังได้พัฒนาเป็นเครื่องมือสาคัญที่มีประสิทธิภาพสูงในการช่วยอธิบายและทา
ความเข้าใจในศาสตร์อื่น ๆ ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่า คณิตศาสตร์เป็นรากฐานที่สาคัญ
ของศาสตร์ทั้งปวง
ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจาวันมากขึ้น
โดยเป็นที่ยอมรับว่า การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นสาขาใด จะมีคณิตศาสตร์เป็น
ตัวช่วยอธิบายปรากฏการณ์ กาหนดกฎเกณฑ์ ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการกาหนดและสร้างรูปแบบจาลองต่าง ๆ สาหรับศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี การพัฒ นาหลั กสูตรวิท ยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ จึงมุ่งเน้นให้ ผู้ ศึกษามี
ฐานความรู้และความเข้าใจในคณิ ตศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ให้ เหตุผลได้อย่างถูกต้องตามหลั กการทาง
คณิ ตศาสตร์ มีศักยภาพและความพร้อมในการศึกษาและวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อสร้างองค์
ความรู้ที่เกื้อหนุนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการเกื้อหนุนใน
การเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่เศรษฐกิจและ
สังคมฐานความรู้ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และนโยบายและ
แผนวิท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 1 การจัดการศึกษาของหลั กสู ตรยัง
คานึงถึงปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิตมีทักษะหลัก 4 ประการ คือ
ทักษะเทคโนโลยี (Technoware) ทักษะมนุษย์ (Humanware) ทักษะข้อมูล (Infoware) และทักษะ
การจัดการ (Orgaware) กล่าวได้ว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการจัด
การศึกษาที่เสริมสร้างโอกาสในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการผลิต “บัณฑิตนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้มีภูมิรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐาน”
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1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
● มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเนื้ อ หาสาระทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ เ ป็ น อย่ า งดี มี เ หตุ ผ ล
สามารถคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญ หาได้ อย่างเป็ น ระบบ มีความคิด สร้างสรรค์ ใฝ่
เรียนรู้ สามารถนาเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์แก้ปัญหาในศาสตร์อื่น ๆ ที่
เกี่ย วข้องได้ ตลอดจนสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และพัฒ นาองค์
ความรู้ใหม่ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
● มี ทั ก ษะด้ า นภาษา การสื่ อ สาร และเทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในฐานะผู้นาและผู้ตาม ตลอดจนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง สังคม และมีจิตสาธารณะ
● มีความพร้อมและมีศั กยภาพในการประกอบอาชีพ หรือ ศึกษาต่อและวิจัย ในระดั บ
บัณฑิตศึกษา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานสากลในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ
● มี จิ ต ส านึ ก วั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามและรู้ คุ ณ ค่ า ของความเป็ น ไทย ควบคู่ ไ ปกั บ การมี
คุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชีวิตและประกอบอาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
(1) พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกทั้งทาง
เศรษฐกิจและสังคม ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ รวมทั้งนโยบายและ
แผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
(2) พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงและการพัฒนา
ด้านวิชาการในระดับนานาชาติ

กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ - ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงและความ
ต้องการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและ ต้องการจากภาคส่วนต่าง ๆ
ภาคเอกชนในด้านกาลังคน การ
- เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร
พัฒนาการวิจัยและ การสร้างสรรค์
นวัตกรรมต่าง ๆ

(3) ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อให้นักศึกษาบรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้

- มีระบบติดตามและประเมินผล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
- สนับสนุนนักศึกษาและคณาจารย์
ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้เข้า
ร่วมกิจกรรมวิชาการ การวิจัยและ
พัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์อย่าง
สม่าเสมอ

ติดตามการพัฒนาองค์ความรู้ทาง
วิชาการสาขาคณิตศาสตร์ในระดับ
นานาชาติ
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ผลงานทางวิชาการในระดับ
นานาชาติของคณาจารย์และ
นักศึกษา
- รายงานการประชุมของอาจารย์
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบไตรภาค โดยข้อกาหนดต่าง ๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
1 หน่วยกิตไตรภาค เทียบเท่ากับ 0.8 หน่วยกิตทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 ช่วงเวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
การศึกษาขั้น ปริญญาตรี พ.ศ. 2546 (ภาคผนวก ก) และเป็นผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ไม่มี
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา /ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
สามารถดาเนินการแก้ไขปัญหาตามกลยุทธ์ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หาก
เกิดปัญหา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผนการรับนักศึกษาและประมาณการผู้สาเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี เป็นดังนี้
ปีการศึกษา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประมาณการผูส้ าเร็จการศึกษา

2560
30
-

12

2561
30
30
-

2562
30
30
30
-

2563
30
30
30
30
30

2564
30
30
30
30
30
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2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณเป็นไปตามระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
(1) ค่าบารุงการศึกษา
(2) ค่าลงทะเบียน
(3) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

2560
300,000
1,002,000
781,200

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
600,000
900,000
1,200,000
2,004,000 3,006,000 4,008,000
1,562,400 2,343,600 3,124,800

2564
1,200,000
4,008,000
3,124,800

2,085,760

4,168,961

8,335,363

8,335,363

ปีงบประมาณ
2561
2562
2563
1,244,800 1,867,200 2,489,600

2564
2,489,600

(ร้อยละ 60 ของ (1) และ (2))

รวม

6,252,162

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน
ทุนการศึกษา*

2560
622,400

* จัดสรรตามประกาศของมหาวิทยาลัย เช่น ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ทุนโควตาผู้มีความสามารถ
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2.6.3 งบลงทุน (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
(4 ปีการศึกษา)

2560
30
954,800

2561
60
954,800

ปีงบประมาณ
2562
90
954,800

2563
120
954,800

2564
120
954,800

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
การเทียบโอนหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
(3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

ไม่น้อยกว่า

167

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

38

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ข หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
ประกอบด้วย
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

15 หน่วยกิต
15 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต
112

หน่วยกิต

42 หน่วยกิต
50 หน่วยกิต
20 หน่วยกิต

ค หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย
ประกอบด้วย
(1) เตรียมสหกิจศึกษา
(2) สหกิจศึกษา หรือ โครงการวิจัย

9

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

ง หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป

ไม่น้อยกว่า

38
15

หน่วยกิต
หน่วยกิต

1 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

202108 การรู้ดิจิทัล
(Digital Literacy)
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
(Use of Application Programs for Learning)
202201 ทักษะชีวิต
(Life Skills)
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202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
(Citizenship and Global Citizens)
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
(Man, Society and Environment)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
(Man, Economy and Development)

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

(2) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

15

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
(English for Communication 1)
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
(English for Communication 2)
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
(English for Academic Purposes)
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
(English for Specific Purposes)
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
(English for Careers)
(3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

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

ไม่น้อยกว่า

8

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
(Thai for Communication)
202175 ศิลปวิจักษ์
(Art Appreciation)
202181 สุขภาพองค์รวม
(Holistic Health)
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
(Professional and Community Engagement)
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
(Law in Daily Life)
15

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

มคอ.2

202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
(Pluri-Cultural Thai Studies)
202331 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
202373 การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking)

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

ข หมวดวิชาเฉพาะ
(1) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสัมมนา

ไม่น้อยกว่า

112
42

หน่วยกิต
หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Frontiers of Science and Technology)
กลุ่มวิชาเคมี

3(3-0-6)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

102101 เคมี 1
(Chemistry 1)
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
(Chemistry Laboratory 1)
102103 เคมี 2
(Chemistry 2)
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
(Chemistry Laboratory 2)
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
(Analytical Calculus 1)
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
(Analytical Calculus 2)
103141 วิธีเชิงสถิติ
(Statistical Methods)
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
(Scientific Computer Programming)
16

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

มคอ.2

กลุ่มวิชาชีววิทยา
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

104171 ชีววิทยา 1
(Biology 1)
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
(Biology Laboratory 1)
104173 ชีววิทยา 2
(Biology 2)
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
(Biology Laboratory 2)
กลุ่มวิชาฟิสิกส์

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

105111 กลศาสตร์และความร้อน
(Mechanics and Heat)
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
(Electricity Magnetism and Modern Physics)
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
(Mechanics and Heat Laboratory)
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
(Electricity Magnetism and Modern Physics Laboratory)
(2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-3-0)
1(0-3-0)

50

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103115
103212
103213
103221
103222

หลักการทางคณิตศาสตร์
(Principles of Mathematics)
พีชคณิตเชิงเส้น 1
(Linear Algebra 1)
พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
แคลคูลัสขั้นสูง
(Advanced Calculus)
การวิเคราะห์ 1
(Analysis 1)
17

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

มคอ.2

103223
103224
103231
103232
103252
103342
103394
103395
103490

การวิเคราะห์ 2
(Analysis 2)
ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
สมการเชิงอนุพันธ์ 1
(Differential Equations 1)
สมการเชิงอนุพันธ์ 2
(Differential Equations 2)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
(Probability Theory)
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
(Seminar in Mathematics 1)
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
(Seminar in Mathematics 2)
โครงงาน
(Project)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(1-0-3)
1(1-0-3)
4(0-12-0)

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

20

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103311
103312
103313
103314
103322

พีชคณิตเชิงเส้น 2
(Linear Algebra 2)
หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์
(Topics in the History and Philosophy of Mathematics)
ทฤษฎีจานวน
(Number Theory)
คณิตศาสตร์วิยุต
(Discrete Mathematics)
ทอพอโลยี
(Topology)

18

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

มคอ.2

103323
103343
103344
103361
103362
103411
103412
103421
103422
103441
103442
103452
103461
103462
103463

การวิเคราะห์หลายตัวแปร
(Multivariable Analysis)
เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
(Statistical Forecasting Techniques)
การวิเคราะห์การถดถอย
(Regression Analysis)
คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
(Mathematics for Finance)
ทฤษฎีดอกเบี้ย
(The Theory of Interest)
หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
(Topics in Geometry)
หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
(Topics in Algebra)
หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
(Topics in Analysis)
หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
(Topics in Applied Analysis)
หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
(Topics in Probability)
หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
(Topics in Statistics)
หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
(Topics in Numerical Analysis)
หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Topics in Applied Mathematics)
หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
(Topics in Mathematical Modeling)
หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
(Topics in Mathematical Finance)

19

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

มคอ.2

เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ สอดรับและ
เชื่อมโยงกับ นโยบายในการพั ฒ นาประเทศ ซึ่งเป็ นไปตามความต้องการในการพัฒ นากาลั งคนในยุค
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) นอกจากรายวิชาเฉพาะด้านเลื อกที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน
ไม่ต่ากว่า 20 หน่วยกิตแล้ว นักศึกษายังสามารถเลือกศึกษารายวิชาตามความถนัดของนักศึกษาเพิ่มเติม
โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่


กลุ่มวิชาเลือกคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นักศึกษาสามารถเลือก
เรียนเพิ่มเติมจากวิชาเรียนได้ดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103621
103622
103631
103632
103651
103761



การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
(Functional Analysis)
ทฤษฎีเมเชอร์
(Measure Theory)
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
(Advanced Ordinary Differential Equations)
หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Principles of Partial Differential Equations)
พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
(Numerical Linear Algebra)
กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
(Continuum Mechanics)

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

กลุ่มรายวิชาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความพร้อมในการบูรณาการเนื้อหาทางวิชาการ กับพื้นฐาน
การประกอบการธุรกิจและนวัตกรรม เพื่อเป็นการเตรียมบุคลากรให้ มีความสามารถที่จะนา
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์สร้างสรรค์นวัตกรรม ตอบสนองการพัฒนากาลังคนในยุคประเทศไทย
4.0 (Thailand 4.0) โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมจากรายวิชาดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

205501
205502
205503

ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
(Entrepreneurship and Innovation)
การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
(Opportunity and Feasibility Analysis)
กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property Strategies)

20

2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

มคอ.2

205504
205505
205506
205507
205508
205509
205510
205511
205512
205513
205514
205515

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
(Product Design and Development)
การออกแบบการบริการ
(Service Design)
รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
(Business Models and Strategies for New Venture)
การตลาดผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Marketing)
การเงินผู้ประกอบการ
(Entrepreneurial Finance)
ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
(Supply Chain for New Venture)
การร่วมทุนและการระดมทุน
(Venture Capital and Private Equity Investing)
กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
(Legal Aspects of Entrepreneurship)
การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
(Managing a Growing Venture)
ปฏิบัติการการประกอบการ 1
(Entrepreneurship Practicum 1)
ปฏิบัติการการประกอบการ 2
(Entrepreneurship Practicum 2)
ปฏิบัติการการประกอบการ 3
(Entrepreneurship Practicum 3)

ค หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย

ไม่น้อยกว่า

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

หน่วยกิต

จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

103391

เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
103393 สหกิจศึกษา 1
(Cooperative Education 1)
หรือ
103492 โครงการวิจัย
(Research Project)

21

1(1-0-2)

8 หน่วยกิต
8(0-24-0)

มคอ.2

เพื่อเป็ น การสนั บ สนุ น และเป็ น การส่ งเสริมความพร้อมของนักศึกษาเข้าสู่ ระบบการท างาน
รวมทั้งเพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ โดยสถานประกอบการทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ได้มี
ส่วนร่วมในการพัฒ นาคุณ ภาพบั ณ ฑิต ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลถึงความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษามากขึ้น นักศึกษาจึงสามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมหลังจาก
รายวิชา 103393 สหกิจศึกษา 1 ในรายวิชาต่อไปนี้
103493

สหกิจศึกษา 2
(Cooperative Education 2)

8 หน่วยกิต

ง หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 8
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 8 หน่วยกิตไตรภาคหรือเทียบเท่า จาก
รายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัย
รับรอง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ให้เป็นบุคลากรที่มีความสามารถพร้อม
ในการเป็นกาลังคนในการพัฒนาให้เป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จึงแนะนารายวิชาเลือกเสรีที่
นักศึกษาควรเลือกดังรายวิชาดังต่อไปนี้
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง/ทบทวน)

101303
202292
235377

การสื่อสารในยุคดิจิทัล
(Communication in the Digital Age)
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
(Technopreneur)
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Properties Management)

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

ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยเลข 6 ตัว โดยเลขในแต่ละตาแหน่งมีความหมาย ดังนี้
เลขตาแหน่งที่ 1 หมายถึง สานักวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา โดยกาหนดรหัสดังนี้
1
หมายถึง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
2
หมายถึง
สานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3
หมายถึง
สานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
4-5 หมายถึง
สานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6
หมายถึง
สานักวิชาแพทยศาสตร์
7
หมายถึง
สานักวิชาพยาบาลศาสตร์

22

มคอ.2

เลขตาแหน่งที่ 2-3 หมายถึง สาขาวิชาที่รับผิดชอบในแต่ละวิชา โดยกาหนดรหัสควบกับเลข
ตาแหน่งที่ 1 ดังนี้
101
หมายถึง
สานักวิชาวิทยาศาสตร์
102
หมายถึง
สาขาวิชาเคมี
103
หมายถึง
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
104
หมายถึง
สาขาวิชาชีววิทยา
105, 107
หมายถึง
สาขาวิชาฟิสิกส์
106
หมายถึง
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
108, 110-113 หมายถึง
สาขาวิชาปรีคลินิก
114
หมายถึง
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เลขตาแหน่งที่ 4 หมายถึง ระดับชั้นปีที่นักศึกษาควรจะเรียนในแต่ละสาขาวิชา โดยกาหนดรหัส
ดังนี้
1
หมายถึง
ชั้นปีที่ 1
2
หมายถึง
ชั้นปีที่ 2
3
หมายถึง
ชั้นปีที่ 3
4
หมายถึง
ชั้นปีที่ 4
5
หมายถึง
ระดับปริญญาตรีขั้นสูง
เลขตาแหน่งที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา โดยกาหนดรหัสดังนี้
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาเชิงตรรกะ เรขาคณิต พีชคณิต
2
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาสมการเชิงอนุพันธ์
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
7-8 หมายถึง
กลุ่มวิชาอื่นๆ
9
หมายถึง
กลุ่มวิชาสัมมนา สหกิจศึกษา โครงการวิจัย
ปัญหาพิเศษ
เลขตาแหน่งที่ 6 หมายถึง ลาดับวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา 4 ปี ของนักศึกษาสาหรับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
102101 เคมี 1
3 102103 เคมี 2
3 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
1 102104 ปฏิบัติการเคมี 2
1 103141 วิธีเชิงสถิติ
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4 103221 แคลคูลัสขั้นสูง
104171 ชีววิทยา 1
3 104173 ชีววิทยา 2
3 202108 การรู้ดิจิทัล
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่
105111 กลศาสตร์และความร้อน
3 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 3
การเรียนรู้
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
1 105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
1 202201 ทักษะชีวิต
ความร้อน
ฟิสิกส์ยุคใหม่
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3
รวม 19 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
รวม 17 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4 103213 พีชคณิตนามธรรม
4 103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
103222 การวิเคราะห์ 1
4 103223 การวิเคราะห์ 2
4 103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 103251 การเขียนโปรแกรม
4 103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 202202 ความเป็นพลเมืองและ
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ทางวิชาการ
พลเมืองโลก
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
3
เฉพาะ
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 103393 สหกิจศึกษา 1
(a)
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
1
หรือ (*)
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
3 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1
เทคโนโลยี
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
3 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
1
พัฒนา
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
3
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 14 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
103490 โครงงาน
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (a)
4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (a)
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
หรือ (*)
103492 โครงการวิจัย
(b)
8
รวม 6 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หมด 167 หน่วยกิต
(*) ให้นักศึกษาเลือก (a) วิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หรือ (b) วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ วิชาโครงการวิจยั ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
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นก.
4
3
4
2
1
3

นก.
4
4
4
3
3

นก.
8
4
4

นก.
2
3
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ตัวอย่างแผนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
แผนที่ 1 สาหรับ นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่สนใจจะเรียนต่อระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีแผนการศึกษาดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102101 เคมี 1
3 102103 เคมี 2
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
1 102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104171 ชีววิทยา 1
3 104173 ชีววิทยา 2
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105111 กลศาสตร์และความร้อน
3 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
1 105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ความร้อน
ฟิสิกส์ยุคใหม่
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4 103213 พีชคณิตนามธรรม
103222 การวิเคราะห์ 1
4 103223 การวิเคราะห์ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 103251 การเขียนโปรแกรม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 202202 ความเป็นพลเมืองและ
ทางวิชาการ
พลเมืองโลก
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
4 103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1
เทคโนโลยี
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
3 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
พัฒนา
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 14 หน่วย
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
103490 โครงงาน
4 103492 โครงการวิจัย
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4 103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 4
รวม 12 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หมด 183 หน่วยกิต
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นก.
3
1
4
3
1
3
1

103115
103141
103221
202108
202109
202201

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
หลักการทางคณิตศาสตร์
วิธีเชิงสถิติ
แคลคูลัสขั้นสูง
การรู้ดิจิทัล
การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่
การเรียนรู้
ทักษะชีวิต

นก.
4
3
4
2
1
3

3
นก.
4 103224
4 103232
4 103252
202203
3 213305

รวม 17 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
ตัวแปรเชิงซ้อน
สมการเชิงอนุพันธ์ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

นก.
4
4
4
3
3

รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
ทอพอโลยี
พีชคณิตเชิงเส้น 2
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาศึกษาทัว่ ไปแบบเลือก
วิชาเลือกเสรี

นก.
4
4
2
2
3

3

นก.
4 103322
1 103311
3 202xxx
202xxx
1 xxxxxx
2
3

รวม 15 หน่วยกิต
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 103632 หลักการของสมการเชิงอนุพนั ธ์
4
ย่อย
รวม 4 หน่วยกิต

นก.
4

มคอ.2

แผนที่ 2 สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่สนใจจะเรียนรู้ในด้านการ
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลา เพื่อให้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติจริง
(ลงทะเบียนรายวิชา 103393 สหกิจศึกษา 1 และ 103493 สหกิจศึกษา 2) มีแผนการศึกษาดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
ความร้อน
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103222 การวิเคราะห์ 1
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ

นก.
3
1
4
3
1
3
1

102103
102104
103122
104173
104174
105112
105197

3

213102

นก.
4
4
4
2
3

103213
103223
103251
202202
213204

รวม 17 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
พัฒนา
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
103490 โครงงาน
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
รวม 10 หน่วยกิต

นก.
4
4
4
1
3
2

103xxx
103395
101302
103391
202xxx
xxxxxx

นก.
4 103493
4
2

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
เคมี 2
ปฏิบัติการเคมี 2
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
ชีววิทยา 2
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ฟิสิกส์ยุคใหม่
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
พีชคณิตนามธรรม
การวิเคราะห์ 2
การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
ความเป็นพลเมืองและ
พลเมืองโลก
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชาเฉพาะด้านเลือก
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
เตรียมสหกิจศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม 14 หน่วย
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
สหกิจศึกษา 2

รวม 8 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หมด 175 หน่วยกิต
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นก.
3
1
4
3
1
3
1

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่
การเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต

นก.
4
3
4
2
1
3

3
รวม 17 หน่วยกิต
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
นก.
4 103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
4
4 103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4
4 103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3
3
รวม 18 หน่วยกิต
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103393 สหกิจศึกษา 1
1
3

นก.
8

1
2
3
รวม 8 หน่วยกิต
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
8 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 9 หน่วยกิต

นก.
4
2
3
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แผนที่ 3 สาหรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่สนใจศึกษาทางด้าน
การประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ มีแผนการศึกษาดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102101 เคมี 1
3 102103 เคมี 2
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
1 102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104171 ชีววิทยา 1
3 104173 ชีววิทยา 2
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105111 กลศาสตร์และความร้อน
3 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
1 105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ความร้อน
ฟิสิกส์ยุคใหม่
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4 103213 พีชคณิตนามธรรม
103222 การวิเคราะห์ 1
4 103223 การวิเคราะห์ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 103251 การเขียนโปรแกรม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 202202 ความเป็นพลเมืองและ
ทางวิชาการ
พลเมืองโลก
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1
เทคโนโลยี
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
3 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
พัฒนา
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 14 หน่วย
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
103490 โครงงาน
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2055xx รายวิชาเลือกเสรี สาหรับ
4 2055xx รายวิชาเลือกเสรี สาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
รวม 12 หน่วยกิต
รวม 14 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หมด 183 หน่วยกิต
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นก.
3
1
4
3
1
3
1

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่
การเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต

นก.
4
3
4
2
1
3

3
รวม 17 หน่วยกิต
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
4 103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4 103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

นก.
4
4
4
3
3

3
รวม 18 หน่วยกิต
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103393 สหกิจศึกษา 1
1
3

นก.
8

1
2
3
รวม 8 หน่วยกิต
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
8 2055xx รายวิชาเลือกเสรี สาหรับ
ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
รวม 9 หน่วยกิต

นก.
2
3
4
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ง
3.2 ชื่อสกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2535
M.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2529
B.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2528
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103101 แคลคูลัส 1
103102 แคลคูลัส 2
103213 พีชคณิตนามธรรม
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์
103313 ทฤษฎีจานวน
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103392 โครงงาน
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์
103313 ทฤษฎีจานวน
103314 คณิตศาสตร์วิยุต
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
103490 โครงงาน
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(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103101 แคลคูลัส 1
103141 วิธีเชิงสถิติ
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103322 ทอพอโลยี
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
103490 โครงงาน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
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(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103101 แคลคูลัส 1
103102 แคลคูลัส 2
103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103322 ทอพอโลยี
103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103392 โครงงาน
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103322 ทอพอโลยี
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
103344 การวิเคราะห์การถดถอย
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
103490 โครงงาน
30

มคอ.2

(4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics), Coventry University, UK, 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103392 โครงงาน
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
103462 หัวข้อเกี่ยวกับสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
103490 โครงงาน
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
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(5) อาจารย์ ดร. ภาณุ ยิ้มเมือง
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103392 โครงงาน
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103213 พีชคณิตนามธรรม
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
103322 ทอพอโลยี
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103490 โครงงาน
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
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(6) ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2517
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103321 ตัวแปรเชิงซ้อน
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
103344 การวิเคราะห์การถดถอย
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
103490 โครงงาน
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
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(7) Professor Dr. Sergey Meleshko
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
D.Sc. (Mathematics and Physics), Institute of Mathematics and Mechanics,
Russian Academy of Sciences, Ekaterinburg, Russia ค.ศ. 1991
Ph.D. (Mathematics and Physics), Lavrentiev Institute of Hydrodynamics,
Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia ค.ศ. 1981
M.Sc. (Applied Mathematics), Novosibirsk State University, Novosibirsk,
Russia ค.ศ. 1976
ตาแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103653 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
103462 หัวข้อเกี่ยวกับสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
103490 โครงงาน
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง

34

มคอ.2

(8) รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Mathematics), University of Iowa, USA ค.ศ. 1989
M.Sc. (Mathematics), University of Canterbury, New Zealand ค.ศ. 1978
B.Sc. (Hons), (Mathematics), University of Canterbury, New Zealand ค.ศ. 1977

ตาแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103490 โครงงาน
(9) Associate Professor Dr. Eckart Schulz
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
Ph.D. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada ค.ศ. 1991
M.Sc. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada ค.ศ. 1985
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103102 แคลคูลัส 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
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รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
103213 พีชคณิตนามธรรม
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103322 ทอพอโลยี
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
103490 โครงงาน
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
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(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2541
ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(ภาคผนวก ฉ)
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนอยู่
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
103213 พีชคณิตนามธรรม
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103314 คณิตศาสตร์วิยุต
103321 ตัวแปรเชิงซ้อน
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103392 โครงงาน
รหัส ชื่อวิชา ที่สอนในหลักสูตรใหม่
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103213 พีชคณิตนามธรรม
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103313 ทฤษฎีจานวน
103314 คณิตศาสตร์วิยุต
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
103490 โครงงาน
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
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3.2.2 อาจารย์ประจา
3.2.2.1 อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์
ชื่อ นามสกุล
(1) ศ. ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม*

(2) Prof. Dr. Sergey Meleshko*

(3) รศ. ดร.ประภาศรี อัศวกุล*
(4) Assoc. Prof. Dr. Eckart Schulz*
(5) ผศ. ดร.อรชุน ไชยเสนะ*
(6) ผศ. ดร.เจษฎา ตัณฑนุช*
(7) ผศ. ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์*
(8) ผศ. ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์*
(9) ผศ. ดร.สายันต์ แก่นนาคา*
(10) อาจารย์ ดร. ภาณุ ยิ้มเมือง*
(11) อาจารย์ ดร. เอกณัฐ เวทยะวานิช

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีที่สาเร็จการศึกษา
ผลงานทางวิชาการ (ภาคผนวก ฉ)
วท.ด. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2519
ศศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2517
D.Sc. (Mathematics and Physics), Institute of Mathematics
and Mechanics, Russian Academy of Sciences,
Ekaterinburg, Russia, 2534
Ph.D. (Mathematics and Physics), Lavrentiev Institute of
Hydrodynamics, Russian Academy of Sciences,
Novosibirsk, Russia, 2524
M.Sc. (Applied Mathematics), Novosibirsk State University,
Novosibirsk, Russia, 2519
Ph.D. (Mathematics), University of Iowa, USA, 2532
M.Sc. (Mathematics), University of Canterbury, New Zealand, 2521
B.Sc. (Hons) (Mathematics), University of Canterbury,
New Zealand, 2520
Ph.D. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2534
M.Sc. (Mathematics), University of Saskatchewan, Canada, 2528
Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2535
M.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2529
B.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA, 2528
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2541
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2551
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2547
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2545
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics), Coventry University, UK, 2553
วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2546
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2544
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558
วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2553
Ph.D. (Pure Mathematics), Peking University, China, 2559
B.Sc. (Mathematics), Peking University, China, 2553

(* หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
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3.2.2.2 อาจารย์ประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล
รศ.ดร.ทรงกต ทศานนท์
รศ.ดร.สุวิทย์ อ๋องสมหวัง
ผศ.ดร.สัญญา สราภิรมย์
อ.ดร.พันทิพย์ ปิยะทัศนานนท์

Ph.D. (Remote Sensing)
Dr.rer.nat. (Remote Sensing/GIS)
Ph.D. (Geography)
Ph.D. (Geoinformatics)

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศ.ดร. Sergey Meleshko
ศ.ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
รศ.ดร.ประภาศรี อัศวกุล
รศ.ดร. Eckart Schulz
ผศ.ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
ผศ.ดร.สายันต์ แก่นนาคา
ผศ.ดร.อรชุน ไชยเสนะ
อ.ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
อ.ดร.เอกณัฐ เวทยะวานิช

Ph.D. (Mathematics and Physics)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Computational Fluid Dynamics)
Ph.D. (Mathematics)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Pure Mathematics)

สาขาวิชาเคมี
ศ.ดร. James R.Ketudat-Cairns
ศ.ดร.กฤษณะ สาคริก
รศ.ดร. Albert Schulte
รศ.ดร.จตุพร วิทยาคุณ
รศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี
รศ.ดร.วิภา สุจินต์
รศ.ดร.วิสิษฐ์ แววสูงเนิน
รศ.ดร.อนันต์ ทองระอา
ผศ.ดร.ธนพร แม่นยา
ผศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์
ผศ.ดร.พนิดา ขันแก้วหล้า

Ph.D. (Biology)
Ph.D. (Theoretical and Computational Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
วท.ด. (ชีวเคมี)
Ph.D. (Biochemistry)
Ph.D. (Polymer Science)
Dr.rer.nat (Computational Chemistry)
Ph.D. (Organic Chemistry)
Ph.D. (Chemistry)
Ph.D. (Immunology)
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ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชัยสุวรรณ
ผศ.ดร.ระพี อูทเคอ
ผศ.ดร.สัญชัย ประยูรโภคราช
อ.ดร.ชุติมา ตลับนิล
อ.ดร.เศกสิทธิ์ ชานาญศิลป์
อ.ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล
อ.ดร.อัญญานี คาแก้ว

ปร.ด. (เคมีวิเคราะห์)
ปร.ด. (พอลิเมอร์)
Ph.D. (Chemistry)
ปร.ด. (ชีวเคมีทางการแพทย์)
Ph.D. (Medical Biochemistry)
Ph.D. (Chemical Engineering)
Ph.D. (Chemistry)

สาขาวิชาชีววิทยา
รศ.ดร.ยุพาพร ไชยสีหา
รศ.ดร.สินีนาฏ ศิริ
รศ.ดร.หนูเดือน เมืองแสน
ผศ.ดร.ดวงกมล แม้นศิริ
ผศ.ดร.ผ่องพรรณ ประสารกก
ผศ.ดร.พงศ์เทพ สุวรรณวารี
อ.ดร. Colin Thomas Strine
อ.ดร.พงษ์ฤทธิ์ ครบปรัชญา
อ.ดร.สันติ วัฒฐานะ

Ph.D. (Animal Physiology)
Ph.D. (Cell Biology)
Ph.D. (Plant Molecular Biology)
Ph.D. (Molecular Biology)
วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
Ph.D. (Crop and Soil Sciences)
วท.ด. (ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม)
ปร.ด. (อณูพันธุศาสตร์และพันธุวิศวกรรมศาสตร์)
Ph.D. (Biology)

สาขาวิชาปรีคลินิก
รศ.ภก.ดร.เกรียงศักดิ์ เอื้อมเก็บ
รศ.ภญ.ดร.นวลน้อย จูฑะพงษ์
รศ.สพญ.ดร.ศจีรา คุปพิทยานันท์
ผศ.ดร.นฦวรรณ เสาวคนธ์
ผศ.ดร.ปิยดา เงินสูงเนิน
ผศ.ดร.รุ่งฤดี ศรีสวัสดิ์
ผศ.ทนพญ.ดร.วิไลรัตน์ ลี้อนันต์ศักดิ์ศิริ
ผศ.ดร.สุรีลักษณ์ รอดทอง
ผศ.ดร.อภิชาติ เงินสูงเนิน
อ.ดร.นวรัตน์ นันทพงษ์
อ.ดร.มัณฑนา แจ่มกลาง
อ.ดร.ราเชนทร์ โกศัลวิตร
อ.ดร.อัจฉราพร แถวหมอ
อ.ดร.อรทัย วีระนันทนาพันธ์
อ.มงคล ผจงธนสฤษฏ์

Ph.D. (Pharmacology)
Ph.D. (Pharmacology and Toxicology)
Ph.D. (Physiology)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Physiology)
Ph.D. (Microbiology and Immunology)
Ph.D. (Microbiology)
ปร.ด. (กายวิภาคศาสตร์)
Ph.D. (Applied Microbiology)
Ph.D. (Microbiology)
Ph.D. (Anatomy)
ปร.ด. (สรีรวิทยาทางการแพทย์)
Ph.D. (Biomedical Science)
MHS. (Molecular Microbiology and Immunology)
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สาขาวิชาฟิสิกส์
ศ.ดร.Joewono Widjaja
ศ.ดร.Yupeng Yan
ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจานงค์
ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ
รศ.ดร.ประพันธ์ แม่นยา
รศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
รศ.ดร.พวงรัตน์ ไพเราะ
รศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ
รศ.ดร.สิริโชค จึงถาวรรณ
ผศ.ดร. Michael F.Smith
ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
ผศ.ดร.พนมศักดิ์ มีมนต์
ผศ.ดร.วรวัฒน์ มีวาสนา
ผศ.ดร.อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
อ.ดร.ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
อ.ดร.นวลวรรณ สงวนศักดิ์
อ.ดร.วรศม กุนทีกาญจน์
อ.ดร.วรินทร ศรีทะวงศ์
อ.ดร.สุกัญญา เตชะไตรภพ
อ.ดร.สาโรช รุจิรวรรธน์

D.Eng. (Electronic Engineering)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Physics)
D.Phil. (Materials Science)
D.Phil. (Materials Science)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Materials Science and Engineering)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Theoretical Condensed Matter Physics)
Ph.D. (Physics)
Ph.D. (Optics)
Ph.D. (Physics)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
วท.ด. (ฟิสิกส์)
Ph.D. (Astrophysics)
Ph.D. (Applied Physics)
Ph.D. (Particle and Nuclear Physics)
Ph.D. (Electrical Engineering)
Ph.D. (Physics)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ผศ.ดร.พรเทพ ราชนาวี
อ.ดร.ถวิชัยย์ ขาวถิ่น
อ.ดร.ลลิดา โรจนธรรมณี
อ.ดร.วีรพล จันธิมา
อ.ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ

วศ.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การออกกาลังกายและกีฬา)
ปร.ด. (ประสาทวิทยาศาสตร์)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
Ph.D. (Physics)
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3.2.2.3 อาจารย์ประจาสานักวิชาเทคโนโลยีสังคม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
รศ.ดร.ขวัญกมล ดอนขวา
ผศ.ดร.กาญจนา สุคัณธสิริกุล
ผศ.ดร.สุนิติยา เถื่อนนาดี
ผศ.ชนิศา มณีรัตนรุ่งโรจน์
ผศ.น.ต.เถกิงศักดิ์ ชัยชาญ
อ.ดร.ฉัตรชัย พิศพล
อ.ดร.บุญช่วย บุญมี
อ.ดร.มัลลิกา สังข์สนิท
อ.ดร.สรียา วิจิตรเสถียร
อ.รัชฎาพร วิสุทธากร
อ.สุธินี โสมาบุตร

วท.ด. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)
D.B.A. (Marketing)
Ph.D. (Business Administration)
M.Sc. (Accounting/Information Systems)
พบ.ม. (บริหารธุรกิจ : Business Administration)
Ph.D. (Management)
Ph.D. (Economics)
Ph.D. (Human Resource Development)
Doctor (Business Administration)
M.B.A. (Business Administration)
M.B.A. (Strategy)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร.วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
ผศ.ดร.จิติมนต์ อั่งสกุล
ผศ.ดร.ธรา อั่งสกุล
ผศ.ดร.ศุภกฤษฏิ์ นิวัฒนากูล
ผศ.ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด
ผศ.ดร.หนึ่งหทัย ขอผลกลาง
อ.ดร.ฉัตรภัสร์ ฐิติอัคราวงศ์
อ.ดร.ธรรมศักดิ์ เธียรนิเวศน์
อ.ดร.นฤมล รักษาสุข
อ.ดร.นิศาชล จานงศรี
อ.ดร.พิชญสินี กิจวัฒนาถาวร
อ.ดร.สรชัย กมลลิ้มสกุล
อ.นรินทร ฉิมสุนทร
อ.พรอนันต์ เอี่ยมขจรชัย

Ph.D. (International Communication)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Computer Science)
วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ)
วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Information Technology)
Ph.D. (Computer Science)
Ph.D. (Library & Information Science)
ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา)
วส.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
Ph.D. (Computer Science)
M.A. (Media and Culture)
อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)
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สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
รศ.ดร.ปัณณธร แสงอรุณ
รศ.ดร.อัญชลี วรรณรักษ์
ผศ.จินดาพร แสงกาญจนวนิช
ผศ.ดร.อิศรา ประมูลศุข
อ.ดร.จิตพนัส สุวรรณเทพ
อ.ดร.ณัฏฐญา เผือกผ่อง
อ.ดร.บุษกร ยอดคาลือ
อ.ดร.พีรศักดิ์ สิริโยธิน
อ.ดร.สุขสรรพ์ ศุภเศรษฐเสรี
อ.ดร.สิรินทร ศรีโพธิ์
อ.ดร.อัจฉราวรรณ บุรีภักดี
อ.กมร บุตรแสง
อ.มันตา หนุนภักดี
อ.รุ่งเรือง วชิรลาภไพฑูรย์

Ph.D. (Second Language Education)
Ph.D. (Education)
M.A. (TESOL & Bilingual Education)
Ph.D. (Applied Linguistics and English Language Teaching)
Ph.D. (Education)
Ph.D. (Education)
Ph.D. (Linguistics)
Ph.D. (Educational Studies)
ศศ.ด. (ภาษาอังกฤษศึกษา)
Ph.D. (Foreign Language Education)
Ph.D. (Composition & TESOL)
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์)
Master of Literature (Linguistics and Applied Linguistics)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ดร.บุรทิน ขาภิรัฐ
อ.จุฬาภรณ์ บัวขาว
อ.ปทมศิริ หุ่นทอง
อ.ปราโมทย์ ภักดีณรงค์

ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา)
Master of Fine Arts : MFA (Public Art)
M.A. (International Development Studies)
ศศ.ม. (การพัฒนาสังคม)

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
การจัดการศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นอกจากจะมุ่งเน้นให้
นักศึกษามีความรู้เป็น เลิศทางด้านคณิตศาสตร์แล้ว นักศึกษายังต้องสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางด้าน
คณิ ตศาสตร์กับ ศาสตร์อื่น ๆ เรียนรู้โจทย์ปัญ หาจากศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อให้ มีความรอบรู้ เกิด ความคิด
สร้างสรรค์ สามารถสร้างผลงานที่มี คุณ ภาพ รวมทั้งมีความรู้ทางด้านสังคม วัฒ นธรรมและเศรษฐกิจ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทาการจัดการ
เรียนการสอนในบางรายวิชาของหลักสูตร เพื่อ ให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์และ
เกิดแรงบันดาลใจ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานและเกียรติประวัติ และมีชื่อเสียงในระดับประเทศและ
นานาชาติ
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
การจัดการศึกษาของหลั กสู ตรวิทยาศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ จัดให้ มีห มวดวิช า
สหกิจศึกษาในหลักสูตร สอดคล้องตามปรัชญาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพื่อ
ส่งเสริมให้ นั กศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตร มีประสบการณ์ ตรงในการใช้ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อ
ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
4.1 รายละเอียดกิจกรรม
สหกิจศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี เป็ น ผู้ ริเริ่ มแห่ งแรกในประเทศไทย โดยให้ นั กศึ กษาไปปฏิ บั ติงานจริง ณ สถานประกอบการ
ตรงตามสาขาวิชาของนักศึกษา เพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทางานจริงเป็นหลัก หรือจากการ
ทาโครงงานพิเศษที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการ เช่น การปรับปรุง หรือการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือ
การแก้ปั ญหาของกระบวนการทางาน ซึ่งนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานให้สาเร็จได้ภ ายในระยะเวลา 4
เดือน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งศูน ย์ส หกิจศึกษาและพัฒ นาอาชีพ ให้ เป็นหน่วยงานหลั กที่ บริห าร
จัดการเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย
สหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 (ภาคผนวก ข) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพิ่มเติมประสบการณ์ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา
(2) เพื่อเสริมทักษะนักศึกษาด้านการนาทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม
(3) พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพสูงและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
(4) ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง
(5) ให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการนิเทศ
งานนักศึกษาในสถานประกอบการ
4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ นาหลักการและความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่
ศึกษาไปเสริมสร้ างประสบการณ์ ตลอดจนเข้าใจในหลั กการความจาเป็ นในการเรียนรู้
ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์และเรียนรู้การทางานร่วมกับผู้อื่น
(3) สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการ และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร
(4) มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

44

มคอ.2

4.3 ช่วงเวลา
เนื่องจากหลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา 1 และสหกิจ
ศึกษา 2 ได้นั้น ช่วงเวลาที่กาหนดให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชาสหกิจศึกษา คือ ชั้นปีที่ 3 ภาค
การศึกษาที่ 3 และ/หรือ ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือ ตามที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์เห็นชอบ และ
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ภาคผนวก ข)
4.4 จานวนหน่วยกิต
103391
103393
103493

เตรียมสหกิจศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา 1 จานวน 8 หน่วยกิต
สหกิจศึกษา 2 จานวน 8 หน่วยกิต

ทั้งนี้ คุณสมบั ติของนั กศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษา ระบบการวัดและประเมินผลรายวิชาเตรียม
สหกิจศึกษา และรายวิชาสหกิจศึกษา คุณสมบัติของคณาจารย์และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจ
ศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา (ภาคผนวก ข)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงการวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ตสาขาวิชาคณิตศาสตร์กาหนดให้มีรายวิชา 103492 โครงการวิจัย
จานวน 8 หน่วยกิต ให้เทียบเท่ากับรายวิชาสหกิจศึกษา โดยรายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษาสามารถ
สืบค้นข้อมูลและทาวรรณกรรมปริทัศน์ในปัญหาที่สนใจหรือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนาหลักการ
และทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ไปศึกษาสร้างรูปแบบทางคณิ ตศาสตร์เพื่อใช้ สาหรับแก้ปัญ หาโจทย์วิจัย
ภายใต้การดูแลแนะนาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยของสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสหสาขาวิชาหรือ
นักวิจัยในกลุ่มวิจัย ศูนย์วิจัย หรือสถาบันวิจัยในมหาวิทยาลัย หรือในหน่วยงานภายนอกที่มีความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นักศึกษาต้องนาเสนอผลงานและจัดทารายงานโครงการวิจัยตามระยะเวลาและ
รูปแบบที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) มีทักษะในการสืบค้นข้อมูลและการทาวรรณกรรมปริทัศน์
(2) สามารถน าหลั ก การและทฤษฎี ท างคณิ ต ศาสตร์ ไปศึ ก ษาหรื อ สร้ า งรู ป แบบทาง
คณิตศาสตร์สาหรับแก้ปัญหาโจทย์วิจัย โดยคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(3) สามารถสื่อสารและนาเสนอผลงานทั้งแบบปากเปล่า และการเขียนรายงานทางวิชาการ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
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5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 หรือตามที่สาขาวิชาคณิตศาสตร์เห็นชอบ
5.4 จานวนหน่วยกิต
103492 โครงการวิจัย จานวน 8 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ มีการเตรียมการและดาเนิ นการส าหรับ รายวิช าโครงการวิจัย
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ โดยกาหนดให้มีคณะกรรมการจัดการ
โครงการวิจัย ประจาปีการศึกษา เพื่อทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(1) เตรียมการและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะที่ปรึกษา
โครงการวิ จั ย เพื่ อ การให้ ค าปรึ ก ษาและดู แ ลนั ก ศึ ก ษาในการด าเนิ น การ
โครงการวิจัย
(2) ติดตามความก้าวหน้าของโครงการวิจัย
(3) ประเมินผลโครงการวิจัยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย หรือคณะที่ปรึกษา
โครงการวิจัย จากการนาเสนอผลงานปากเปล่าและรายงานโครงการวิจัย
และหน้าที่อื่น ๆ ตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ดาเนินการโดยคณะกรรมการจัดการโครงการวิจัย ตามที่กาหนดในข้อ 5.5
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะ
(1) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ดารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อ
สังคมและองค์กร

(2) มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการ
ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี
ตลอดจนมีความใฝ่รู้ และสามารถ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
(3) มีความสามารถในการจัดระบบ
ความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรม ตลอดจนเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

กลยุทธ์หรือกิจกรรม
- ปลูกฝังและสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา
- กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นคุณค่าของการมีวินัย ความ
ซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ เช่น ตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
- ใช้กลไกระบบอาจารย์ที่ปรึกษาปลูกฝังด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ตลอดจนให้คาแนะนาด้านวิชาการและการดารงชีวิต
- ปลูกฝังทรรศนะในการช่วยเหลือผูอ้ ื่น เช่น มีกิจกรรมรุ่นพี่ให้
คาปรึกษารุ่นน้องด้านวิชาการ
- อาจารย์ที่ปรึกษาสรรหาโครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์ให้
นักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้
- สนับสนุนให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่มีศักยภาพสูงได้มโี อกาสฝึก
ทักษะการถ่ายทอดความรู้ผา่ นทางระบบนักศึกษาจ้างงานของ
มหาวิทยาลัย
- กาหนดการบ้านที่ให้เรียนรู้เข้าใจหลักการและทฤษฎีในแต่ละ
รายวิชา และโจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์และพิสูจน์
- กาหนดโจทย์คณิตศาสตร์ประยุกต์ที่นักศึกษาต้องใช้ทักษะการ
ค้นคว้า การคิดวิเคราะห์ และการใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ไป
ประยุกต์แก้ปญ
ั หาในศาสตร์อื่น ๆ เช่น โจทย์ทางวิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น
สร้างสภาวะแวดล้อมในการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการศึกษาและเกิดปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน

(4) มีความสามารถในการสังเกต และ
ยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตาม
ทฤษฎีที่ปรากฎ และมีคาอธิบาย
หลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลัก
วิชา
(5) มีความพร้อมในการทางานอยู่เสมอ
สนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมชมรมนักศึกษา เและงานอาสาสมัคร
และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
พัฒนางานและพัฒนาสังคม
(6) มีความสามารถในการใช้ภาษาในการ - ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
สื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี
- ฝึกหัดให้นักศึกษาเขียนรายงานวิชาการและค้นคว้าข้อมูลที่
สาคัญได้ด้วยตนเองและฝึกการนาเสนอในชั่วโมงสัมมนา

47

มคอ.2
คุณลักษณะ
(7) มีความสามารถสูงในการนาความรู้
ทางคณิตศาสตร์และสถิตไิ ปใช้ในการ
วิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล
(8) มีความสามารถในการบริหารจัดการ
และทางานร่วมกับผู้อื่นได้
(9) มีคุณภาพและมาตรฐานสากลในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและ
นานาชาติ

กลยุทธ์หรือกิจกรรม
กาหนดโครงงานคณิตศาสตร์ที่ฝึกทักษะการค้นคว้า การคิด
วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน
สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการบริหารและการจัด
กิจกรรมวิชาการของสาขาวิชา เช่น การจัดประชุมสัมมนา การ
จัดนิทรรศการ
- เชิญวิทยากร หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์
พิเศษ หรือให้คาปรึกษาในโครงการวิจัย
- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ เละประชาคม
อาเซียน มาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์พิเศษ
- ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน

- สนับสนุนการไปสหกิจศึกษาหรือการดาเนินโครงการวิจัย ณ
สถาบันในต่างประเทศที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
(10) มีความพร้อมในการศึกษาและวิจยั ใน - หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทาการลงทะเบียนรายวิชาแกน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจัดไว้ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
- เสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ความรู้และพัฒนาทักษะ
กระบวนการวิจยั ในการออกสหกิจศึกษาหรือในรายวิชา
โครงการวิจัย
หมายเหตุ: คุณลักษณะในข้อ (1) - (8) เป็นคุณลักษณะตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1)

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน6
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
(2) มีหลักธรรมในการดาเนินชีวิต ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหตุผลที่เหมาะสม
(3) มีการควบคุมตนเอง สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได้
(4) มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
(5) เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(6) เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสากล
6 ผลการเรียนรู้ดังกล่าว เป็นผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 แต่เพื่อให้เป็น ไปตาม Outcome based
education จึงได้มีการพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ดังภาคผนวก ฌ และมีการเทียบเคียงผลการเรียนรู้ ดังภาคผนวก ญ)
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2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มอบหมายให้ นั กศึกษาท างานจากการค้น คว้า ดูเจตคติท างจริยธรรมจากเนื้อหา
ความคิดที่นาเสนอในชิ้นงาน
(2) มอบหมายให้นักศึกษาทางานกลุ่มเพื่อดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่มในการศึกษา
ค้นคว้า
(3) กาหนดให้นักศึกษามีระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพิ่มเติม
(4) การเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์
2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินเหตุผลทางจริยธรรมจากการนาเสนอและอภิปรายประเด็นปัญหาในงาน
เขียนที่ส่ง
(2) ประเมิ น จากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่ งงานที่ได้รับ
มอบหมาย
(3) ประเมินจากพฤติกรรมการเรียน การสอบ การทากิจกรรม
2.1.2 ด้านความรู้
2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ในด้ านที่ เกี่ ย วข้ องกั บ ภารกิ จต่ าง ๆ ของการด าเนิ น ชี วิ ต ให้ ดี แ ละประสบ
ความสาเร็จ
(2) มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
(3) อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(2) ใช้การเรียนการสอนแบบปัญหาเป็นฐาน ศึกษาจากตัวอย่างกรณีศึกษา
(3) ใช้การเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน
2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากรายงานการศึกษาค้นคว้า
(2) ประเมินจากการวิเคราะห์กรณีศึกษา
(3) ประเมินจากการร่วมอภิปราย
(4) ประเมินจากผลการสอบ
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2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้
และนาข้อสรุปมาใช้
(2) สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด
(3) มีความเป็นผู้ใฝ่รู้ เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ให้นักศึกษาได้อ่านหนังสือที่นาเสนอความคิดเชิงวิพากษ์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้เกิด
ความคิดวิเคราะห์วิจารณ์
(2) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และการอภิปรายต่อประเด็นที่คัดสรร
(3) จัดให้มีการเขียนรายงานหรือบทความทางวิชาการที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์
วิจารณ์ และแสดงนวัตกรรมทางความคิดที่เป็นของตนเอง
2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการเขียนรายงานของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา
(3) ประเมินจากการที่นักศึกษาจะต้องตั้งคาถามและให้คาตอบได้ด้วยตนเอง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
(2) รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ในสังคม
2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการสื่อสารความคิดระหว่างบุคคล
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการอภิปรายกลุ่ม
(3) จัดการเรียนการสอนด้วยการให้ทารายงานกลุ่ม และนาเสนอในชั้นเรียน
2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาขณะทากิจกรรม
(2) สังเกตจากการให้ความร่วมมือในการอภิปราย
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่มทางานและจากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
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2.1.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่
ถูกต้องเหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและ
สื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
(3) มี ทั ก ษะการวิเคราะห์ เชิ งตั ว เลข ข้ อ มู ล ทางสถิ ติ และตรรกศาสตร์ที่ จ าเป็ น ต่ อ การ
ดารงชีวิต
2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาได้มีกิจกรรมการสื่อสาร และใช้ภาษา
อย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
(2) ให้ นักศึกษานาเสนอข้อมูลโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม และกระตุ้นให้
นักศึกษาเห็ น ถึงความสาคัญ และประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการ
นาเสนอและสืบค้นข้อมูล
(3) มอบหมายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
และตรรกศาสตร์อย่างถูกต้องตามระเบียบวิธี
2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร ทั้งจากการเรียนในห้องเรียนและจากการนาเสนองาน
(2) ประเมิน จากความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อการศึกษาและสื บค้น
ข้อมูล รวมทั้งวิธีการที่ถูกต้องในการจัดทาเอกสารทางวิชาการ
(3) ประเมิ น จากการสอบและงานเขี ย นที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ก ระบวนการคิ ด
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย
2.2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
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2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) กาหนดระเบียบวินัยในการเรียน ทั้งในขณะเรียนและในการทางานที่ได้รับมอบหมาย
(2) กาหนดให้ นั กศึกษาทางานกลุ่ ม เพื่อดูการใช้ความร่วมมือกันเป็นกลุ่ มในการศึกษา
ค้นคว้า
(3) เน้นกระบวนการและระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ การเคารพในภูมิปัญญาของผู้อื่น
การอ้างอิงอย่างถูกวิธี การเผยแพร่ความรู้ใหม่ต่อวงการวิชาการ และการให้ความรู้ที่
ถูกต้องแก่สังคม
(4) สนับสนุนการเข้าร่วมปฏิบัติงานอาสาสมัครที่สร้างคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม
2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินการรู้หน้าที่จากความสม่าเสมอในการเข้าเรียน และการมีวินัยจากการตรงต่อ
เวลาในการเข้าเรียนและการส่งงาน
(2) ประเมินความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์จากพฤติกรรมในการทางานจากการตรวจ
งานเป็นรายบุคคล หรือจากการสอบ
(3) ประเมินการทางานเป็นหมู่คณะจากการสังเกตพฤติกรรมของการทางานเป็นกลุ่มของ
นักศึกษา
2.2.2 ด้านความรู้
2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้น ฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิ ตศาสตร์ ที่จะนามาอธิบายหลั กการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เน้ น การเรี ย นการสอนที่ ใ ห้ ห ลั ก การและแนวคิ ด วิ ธี ก ารทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์
(2) ยกตัวอย่างและให้หลักการในการคิดวิเคราะห์ และแสดงวิธีการแก้ปัญหา
(3) ฝึกทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของการสอนแต่ละครั้ง
(4) ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตามแต่ละรายวิชา
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2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินผลในชั้นเรียน เช่น การถาม-ตอบ การสอบย่อย การทาแบบฝึกหัดกลุ่ม
(2) ประเมินผลจากการบ้านหรือการทารายงานค้นคว้า
(3) ประเมินผลจากการนาเสนองานในชั้นเรียน
(4) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจาภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถคิ ดวิเคราะห์ อย่ างเป็ น ระบบ และมี เหตุ มีผ ลตามหลั กการและวิธีก ารทาง
วิทยาศาสตร์
(2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
(3) มี ค วามใฝ่ รู้ สามารถวิ เคราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ค วามรู้ จ ากแหล่ ง ข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ยกตัวอย่างหรือการทาโจทย์ในชั้นเรียนเพื่อแสดงการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
(2) กาหนดการบ้านที่นักศึกษาต้องค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
(3) กระตุ้นให้มีแรงบันดาลใจในการสร้างนวัตกรรมหรือการค้นพบองค์ความรู้ใหม่
2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการบ้านหรือรายงานของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการใช้ข้อสอบหรือแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์ปัญหา
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ให้แบบฝึกหัดในชั้นเรียนหรือการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้ฝึกทางานร่วมกันเป็นกลุ่ม
(2) กระตุ้นนักศึกษาให้มีความกล้าในการสอบถามในชั้นเรียน และสามารถแสดงความคิดเห็น
(3) ในรายวิชาปฏิบัติการ เน้นการทางานเป็นกลุ่มแต่ให้ทารายงานเป็นรายบุคคล และให้
ฝึกหัดการนาเสนอผลงาน

53

มคอ.2

2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากการทาแบบฝึกหัดในชั้นเรียน หรือการทารายงาน
(2) ประเมินจากปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาในชั้นเรียน
2.2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผล
การแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจาเป็น
(4) สามารถใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการสื บ ค้ น และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์
2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) กาหนดโจทย์ปั ญ หาที่เน้นการประยุกต์ที่ต้องอาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ และการ
คานวณเชิงตัวเลข และการแปลความหมายของผลลัพธ์
(2) ใช้ตาราภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอน
(3) เน้นการค้นคว้า อ้างอิง โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินผลจากการสอบย่อย การทาแบบฝึกหัดกลุ่ม หรือการทารายงาน
(2) ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและประจาภาคตามระบบของมหาวิทยาลัย
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา
3.1 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก ● ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1. กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
202108 การรู้ดิจทิ ัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่ การเรียนรู้
202201 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
202202 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202203 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
202207 ทักษะชีวิตมนุษย์กบั เศรษฐกิจและการ
2. กลุ่มวิชาภาษา
พัฒนา
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 1
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร 2
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3. กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุม่ อาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ

สรุปแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ

1.2

1.3

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●
●
●
●

2. ความรู้
2.1

2.2

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

3. ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1

3.2

3.3

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●

●
●
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4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1

4.2

4.3

●
●

●
●
●
●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

4.4

5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1
5.2

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
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สรุปผลการเรียนรู้ในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม
(Ethics and Morals)

2. ความรู้
(Knowledge)

3. ทักษะทางปัญญา
(Cognitive Skills)

(1) ปฏิบัติตนอย่างมีวินัย ความ
(1) รู้จักตนเอง ครอบครัว สังคมและ
(1) มีทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
รับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมี
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อ
ฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
(2) ตามทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
การพัฒนาตนเองและดารงชีวิต
การดาเนินชีวิต
โลกและสามารถดารงตนใน
อย่างมีคณ
ุ ภาพ
(2) ตระหนักรู้ และปฏิบัติตนที่เป็น
สังคมไทยและสังคมโลกได้อย่าง
(2) มีทักษะในการคิดแบบองค์รวม
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เหมาะสม
ในเชิงเหตุผลและสร้างสรรค์
(3) เข้าใจความเป็นพลเมืองภายใต้ (3) มีฐานคิดของการสร้างทุนมนุษย์
(3) วิเคราะห์และตัดสินใจด้วยหลัก
ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่
การสร้างความรู้ นวัตกรรมและ
ทางวิทยาศาสตร์
ความเป็นผู้ประกอบการที่
สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติและ
ประเทศไทย 4.0
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and
Responsibility)

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical, Communication and
Information Technology Skills)

(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะในการ
(1) สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อค้นคืน
ปฏิบัติตนให้มีคุณค่าของพลเมืองไทยและ
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และ
พลเมืองโลก
ประเมินสารสนเทศเพื่อใช้ใน การศึกษา
(2) ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข และมี
ค้นคว้าและการดาเนินชีวิต
สุนทรียภาพ
(2) มี ทั ก ษะในการใช้ ภ าษาเพื่ อ การสื่ อ สาร
(3) มีประสบการณ์ในการทางานร่วมกับชุมชน
การศึกษาค้นคว้า และการทางาน
และกลุ่มวิชาชีพ เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึง
สภาพความเป็นจริงของ ชุมชนและกลุ่ม
วิชาชีพที่ตนสนใจ
(4) เป็นสุขภาพชน มีบุคลิกภาพและมนุษย
สัมพันธ์ที่ดี เชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้นา ผู้
ตาม และทางานเป็นทีมได้ดี

มคอ.2

3.2 แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย
● ความรับผิดชอบหลัก ● ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

102101 เคมี 1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

102102 ปฏิบัติการเคมี 1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

102103 เคมี 2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

102104 ปฏิบัติการเคมี 2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1. หมวดวิชาเฉพาะ
1.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสัมมนา
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาเคมี
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)

(1)

(1)

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

(3)

(4)

103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1

●

●

●

●

●

103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2

●

●

●

●

●

103141 วิธีเชิงสถิติ

●

●

●

●

●

103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์

●

●

●

●

●

104171 ชีววิทยา 1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

104173 ชีววิทยา 2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

105111 กลศาสตร์และความร้อน

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์

●

กลุ่มวิชาชีววิทยา

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
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1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103115 หลักการทางคณิตศาสตร์

●

●

●

●

●

●

103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1

●

●

●

●

●

●

103213 พีชคณิตนามธรรม

●

●

●

●

●

●

103221 แคลคูลัสขั้นสูง

●

●

●

●

●

●

●

103222 การวิเคราะห์ 1

●

●

●

●

●

●

●

103223 การวิเคราะห์ 2

●

●

●

●

●

●

●

103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1

●

●

●

●

●

●

●

103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

●

●

●

●

●

●

●

103224 ตัวแปรเชิงซ้อน

●

●

●

●

●

●

●

103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2

●

●

●

●

●

●

●

103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น

●

●

●

●

●

●

1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
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●

●

มคอ.2
1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)

(1)

(1)

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

(1)

(2)

(3)

(4)

103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1

●

●

●

●

103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2

●

●

●

●

103490 โครงงาน

●

●

●

●

103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2

●

103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(2)

(3)

(4)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103313 ทฤษฎีจานวน
ปรัชญาของคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์
103314 คณิตศาสตร์วิยุต

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103322 ทอพอโลยี

●

●

●

●

●

●

●

103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร

●

●

●

●

●

●

●

103344 การวิเคราะห์การถดถอย

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน

●

●

●

●

●

●

●

●

103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย

●

●

●

●

●

●

●

●

●

(2)

(3)

(2)

(3)

1.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกทางคณิตศาสตร์
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●

มคอ.2
1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)

(1)

(1)

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

(1)

(2)

103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต

●

103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์

●

●

●

●

●

●

●

103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์

●

●

●

●

●

●

●

103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น

●

●

●

●

●

●

●

103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ

●

●

●

●

●

●

103451 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น

●

●

●

●

●

●

●

103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

●

●

●

●

●

●

●

103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์

●

●

●

●

●

●

●

●

103462 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์

●

●

●

●

●

●

●

●

103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน

●

●

●

●

●

●

●

103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน

●

●

●

●

●

●

●

103622 ทฤษฎีเมเชอร์

●

●

●

●

●

●

●

103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง

●

●

●

●

●

●

●

103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

●

●

●

●

●

●

●
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(3)

(4)

●

(2)

(3)

(2)

(3)

●

(2)

●

(3)

(4)

มคอ.2
1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)

(1)

(1)

ผลการเรียนรู้กระจายสู่รายวิชา

(1)

(2)

103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข

●

103653 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหาสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(2)

(3)

(2)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

103391 เตรียมสหกิจศึกษา

●

●

●

●

●

●

103393 สหกิจศึกษา 1

●

●

●

●

●

●

●

103493 สหกิจศึกษา 2

●

●

●

●

●

●

103492 โครงการวิจัย

●

●

●

●

●

●

(3)

(4)

2. หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย

62

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

มคอ.2

สรุปผลการเรียนรู้ในแผนที่การกระจายความรับผิดชอบของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย มีความหมายดังนี้
1. คุณธรรมและจริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎี
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (1) มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางาน
(2) มีระเบียบวินัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือ
และมีเหตุผลตามหลักการและวิธีการ
ร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและ
(3) มีจติ สานึกและตระหนักในการปฏิบัติ
คณิตศาสตร์
ทางวิทยาศาสตร์
สมาชิกที่ดี
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
(2) มีความรูพ้ ื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ (2) นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
วิชาชีพ
คณิตศาสตร์ ที่จะนามาอธิบาย
คณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
องค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
พัฒนางาน
(5) มีจิตสาธารณะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
และเหมาะสม
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะ (3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และ
และวัฒนธรรมองค์กร
อย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
คณิตศาสตร์
ต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะ
เพื่อนาไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
นาไปใช้ในชีวิตประจาวัน

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อการ
วิเคราะห์และประมวลผลการ
แก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
(2) มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้า
ได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
กับสถานการณ์

63

มคอ.2

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนตัวอักษร
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
ซึ่งกาหนดหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนนตัวอักษรไว้ดังนี้
“ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา
16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร ตามลาดับขั้น
เป็นดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ดีพอใช้
2.50
C
พอใช้
2.00
D+
อ่อน
1.50
D
อ่อนมาก
1.00
F
ตก
0
ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นข้างต้นได้ให้ใช้
ระดับคะแนนตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ST
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน
(Satisfactory, transferred credit)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
V
ผู้ร่วมเรียน (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)”
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มคอ.2

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มหาวิทยาลัยกาหนดให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน
แต่ ล ะรายวิ ช า ประเมิ น การเรีย นการสอนผ่ านระบบลงทะเบี ย นตามระยะเวลาที่
กาหนด
(2) การประเมินผลการไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยสถานประกอบการ
(3) การประเมิ น ผลการเรี ย นในทุ ก รายวิ ช าต้ อ งผ่ า นความเห็ น ชอบ ของสาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์และคณะกรรมการประจาสานักวิชาวิทยาศาสตร์
(4) การประเมิ น ผลในรายวิ ช าสั ม มนาทางคณิ ตศาสตร์ ห รื อ โครงการวิ จั ย โดย
คณะกรรมการจั ด การโครงการวิ จั ย ของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์
(5) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
(1) ประเมินจากความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
(2) ประเมินจากภาวะการได้งานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อการเรียนรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการทางาน
(3) ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการส่งแบบสอบถาม
(4) ประเมินจากผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมวิชาชีพ เช่น จานวน
รางวัลผลงานวิชาการ และจากจานวนกิจกรรมบริการวิชาการ หรืองานอาสาสมัครที่
มีคุณประโยชน์ต่อสังคมที่บัณฑิตเข้าร่วม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่มีสิทธิสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาหรับ
การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบั ณฑิต ต้องสอบได้จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้ อยกว่า 167
หน่วยกิต ซึ่งจาแนกตามหมวดวิชาดังนี้
ก
ข
ค
ง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาสหกิจศึกษา
หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
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และต้องเป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ว่าด้ว ยการศึก ษาขั้นปริญ ญาตรี
(ภาคผนวก ก) ซึ่งกาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอสาเร็จการศึกษาและการพิจารณาให้ปริญญาไว้ดังนี้
“ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
26.1.1 เป็ น นั กศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลั กสู ตรในภาคการศึกษาที่ขอ
สาเร็จการศึกษา
26.1.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ากว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
26.1.3 นั กศึกษาที่ เข้าศึกษาเพื่อรับปริญ ญาตรีเพิ่ม ขึ้น อีกสาขาหนึ่ ง ต้องสอบได้
ครบถ้วนทุกรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมของรายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ากว่า 2.00
26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่าและไม่เกินที่กาหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่
เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษา
ต่าสุดเป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาสานักวิชากาหนดไว้ในข้อ 9.3
26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้น
จะไม่ ได้ รั บ การพิ จ ารณาเสนอชื่ อ ต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ อนุ มั ติ ป ริญ ญาในภาค
การศึกษานั้น
26.3 ในกรณี ที่นั กศึกษามีคุณ สมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึ กษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่างๆ เพิ่มเติม สามารถยื่นคาร้องขอส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้ งนี้
นักศึกษาจะต้องรักษาสถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย
ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา
27.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และ
ไม่มีพันธะหนี้สินค้างชาระต่อมหาวิทยาลัย
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิ จ ารณาเสนอชื่อ นั ก ศึก ษาต่อ สภาวิช าการ เพื่ อพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบส าเร็จ
การศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลั ยพิจารณาอนุมัติให้ ส าเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับ
ปริญญา
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ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
28.1.1 มี ห น่ ว ยกิ ต สอบได้ ค รบถ้ ว นตามหลั ก สู ต ร ภายในก าหนดเวลาปกติ ข อง
หลักสูตร
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้าในรายวิชาใดๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
28.2 นักศึกษาผู้ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1
28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
28.3 คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสังกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนั กศึกษาที่ส มควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิช าการ เพื่ อ
นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
28.4 นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ที่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี
(ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่
เทียบโอนรายวิชา”
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
มหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ รนารี มีห น่ วยงานที่ เรียกว่า สถานพั ฒ นาคณาจารย์ ซึ่งมี ห น้ าที่ และ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งว่า7 ได้รับการจัดตั้งตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 17
เมษายน พ.ศ. 2551 เพื่อเป็ นการดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และนโยบายตามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ เครื อ ข่ า ยพั ฒ นาวิ ช าชี พ คณาจารย์ แ ละองค์ ก ร
ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ที่ให้มีการจัดตั้งสถาบัน/หน่วยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนหรือหน่วย
พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ โดยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าสาขาวิชา และผนวกงานส่งเสริมประสิทธิภาพ
การสอน และหน่ วยส่งเสริมประสิ ทธิภาพการสอนเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของสถานพัฒ นาคณาจารย์
เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ อ ย่ างเป็ น รู ป ธรรม มี เป้ าหมายเพื่ อ สร้ างความเป็ น อาจารย์ มื อ อาชี พ โดย
สนับสนุนการปรับปรุงเทคนิคการเรียนการสอน ทั้งรูปแบบและวิธีการสอนให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและเทคโนโลยี รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตผลงานวิจัย การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
ของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา อันจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น บรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์ ภูมิรู้
ภูมิธรรม และภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาสังคมที่มีความเป็นสุขและยั่งยืนต่อไป
สถานพั ฒ นาคณาจารย์ ของมหาวิท ยาลั ย จึงเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ที่มี บ ทบาทและหน้ าที่ในการ
เตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นอาจารย์มืออาชีพทั้งด้านการสอนและวิจัย โดยในแต่
ละปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับอาจารย์ใหม่ อาทิ
(1) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
(2) การกาหนดให้อาจารย์ใหม่จัดทาประมวลการสอน เอกสารการสอน และจัดให้มีการทดลองทา
การสอนในหัวข้อที่ถนัด
(3) การให้คาปรึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานดีเด่นสายวิชาการด้านการสอน
(4) การจัดเสวนาแนวทางการพัฒนาสู่อาจารย์มืออาชีพ
(5) การเสวนาด้านความก้าวหน้าวิชาชีพอาจารย์: การขอตาแหน่งทางวิชาการ
(6) การสัมมนาบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อความสาเร็จของนักศึกษา
นอกจากนี้ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ยังจัดการสอนในระบบร่วมสอนโดยให้อาจารย์ใหม่สอนร่วมกับอาจารย์ที่
มีประสบการณ์ที่สามารถแนะนาได้ และจัดระบบผู้ช่วยสอนสนับสนุนการเรียนการสอน

7 http://fda.sut.ac.th (ประวัติความเป็นมา)
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2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
โดยระบบของสถานพัฒนาคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย ร่วมกับการจัดระบบร่วมสอนใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2.2 การพัฒนาทางวิชาการ
(1) สนับสนุนคณาจารย์ในสาขาวิชาในการทาวิจัยในระดับที่แข่งขันได้กับนานาชาติ
(2) สนับสนุนการเข้าร่วมการประชุมวิชาการ และตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
(3) ร่วมดาเนินการกับศูนย์ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
(4) สร้างความร่วมมือในการดาเนินงานโครงการวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีการบริหารจัดการหลักสูตร โดยกาหนดการ
กากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ ASEAN University Network-Quality Assurance (AUNQA) และมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
เกณฑ์ ม าตรฐานคุ ณ วุฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2558 แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ดังกล่าว
โดยโครงสร้างการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สาขาวิชาซึ่งเป็นหน่วยงานใน
สานักวิชา จะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการบริหารจัดการหลักสูตรโดยตรง มีหัวหน้าสาขาวิชาและ
คณาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช าเป็ น คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร ภายใต้ ก ารก ากั บ ของคณบดี แ ละ
คณะกรรมการประจาสานักวิชา โดยมีสภาวิชาการซึ่งเป็นองค์กรหลักทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย
กากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะให้แนวทางและคาแนะนาแก่คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
การด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร โดยหั ว หน้ า สาขาวิ ช าจะวางแผนการจั ด การเรี ย นการสอนร่ว มกั บ
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมทั้งการหาแนวทางเพื่อพัฒนาการปรับปรุงการเรียนการสอน และการ
ติดตามรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เป้าหมาย
(1) พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยอาจารย์และนักศึกษา
สามารถก้าวทันหรือเป็น
ผู้นาในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ทาง
คณิตศาสตร์
(2) กระตุ้นให้นักศึกษาเกิด
ความใฝ่รู้ มีแนวทางการ
เรียนที่สร้างทั้งความรู้และ
ความสามารถในวิชาชีพที่
ทันสมัย
(3) ตรวจสอบและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ

การดาเนินการ

- จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับมาตรฐาน
วิชาชีพระดับสากลหรือระดับนานาชาติ

- ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการ
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี

- จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให้มีทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ หรือกิจกรรม
ประจาวิชาให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
- จัดให้มีผสู้ นับสนุนการเรียนรูห้ รือผู้ช่วย
สอนเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝ่รู้

- กาหนดให้อาจารย์ที่สอนต้องมีคณุ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือมีประสบการณ์หลายปี
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- หลั ก สู ต รสามารถอ้ า งอิ ง กั บ
ม า ต ร ฐ า น ที่ ก า ห น ด โด ย
ห น่ ว ยงานวิ ช าชี พ ด้ า นการ
จัดการ รวมทั้งมีความทั นสมัย
และมีการปรับปรุงสม่าเสมอ
- จานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
และวิ ช าเรี ย นที่ มี แ นวทางให้
นั กศึ ก ษ าได้ ศึ ก ษ าค้ น ค ว้ า
ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง
- จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ดา้ น
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการ

มคอ.2
เป้าหมาย
มาตรฐาน
(4) ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
และมีจานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

- สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้นาในทาง
วิชาการด้านคณิตศาสตร์หรือในสาขาที่
เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริมอาจารย์ประจาให้ไปดูงานหรือ
ประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
ต่างประเทศ

การประเมินผล
พัฒนาอบรมของคณาจารย์
- จานวนบุคลากรผูส้ นับสนุนการ
เรียนรู้และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนอาจารย์ผู้สอนและการ
สนับสนุนการเรียนรู้โดย
นักศึกษา

- มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร - ประเมินผลทุก ๆ 5 ปี
การเรียนการสอน การบริหารจัดการ และ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน จากบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา

2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการมีงานทา นอกจากนั้นยังติดตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคมทั้งจานวนและคุณภาพจากข้อมูลของกองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน และจากการประชุ ม ระดั บ ชาติ เช่ น การประชุ ม ประจ าปี The Center for
Promotion of Mathematical Research of Thailand (CEPMART)
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้สารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต
เป็นประจาทุกปี แล้วแจ้งผลการสารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้รับทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป
3. นักศึกษา
กระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาตามขั้นตอนและแนว
ปฏิบัติดังนี้
1) จานวนรับนักศึกษาของแต่ละสานักวิชา จะมีการกาหนดเป้าหมายจานวนรับนักศึกษาทั้งหมด
โดยสานักวิชาร่วมกับฝ่ายวางแผน ตามกรอบที่มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอสภาวิชาการ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดาเนินการประกาศรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2) คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในด้านผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เหมาะสม
จะกาหนดโดยสานักวิชาร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาการรับนักศึกษา และได้รับความเห็นชอบ
จากสภาวิชาการ
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3) การประเมินกระบวนการรับนักศึกษา โดยการสารวจความพึงพอใจต่อระบบการรับสมัคร

นักศึกษาประเภทโควตา หลังจากผู้ สมัครกรอกข้อมูล และยืนยันการสมัครเสร็จเรียบร้อย
แล้วนาผลมาทาการวิเคราะห์ข้อมูล นาข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่ได้มาปรับปรุงระบบการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
4) ระบบและกลไกการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ดาเนินการ
ภายใต้การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาประเภทโควตา ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการฝ่ายมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อความโปร่ง ใส
และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการดาเนินการ
5) การสอบสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษา จะด าเนิ น การโดยคณาจารย์ ข องแต่ ล ะสาขา/ส านั ก วิ ช าที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความเหมาะสมต่อการศึกษาใน
สาขาวิชา/สานักวิชา และความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
หลั งการด าเนิ น การเสร็ จ สิ้ น จะมี ก ารประเมิ น กระบวนการรับ นั ก ศึ ก ษา และน าข้อ สั งเกต/
ข้อเสนอแนะ ที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
กระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา โดยการจัด
ให้ มี การปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม่ เพื่ อชี้ แจงกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้ อง หลั กสู ตร และสิ่ งสนั บสนุ น การเรี ยนรู้
โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่สาคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2550 อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการเรียนตลอดหลักสูตรโดยการมอบคู่มือ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษา
หลัก สูตรมีการติดตามกระบวนการดาเนิน งานและแสดงผลที่เกิดขึ้นกับ นัก ศึกษาโดยมีการ
วิเคราะห์ อัตราการคงอยู่การสาเร็จการศึกษาความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสาคัญแก่คุณภาพของอาจารย์ จึงมีนโยบายและแผนในการรับอาจารย์ใหม่ การ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร
การบริหารการส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์
การรับอาจารย์ใหม่มีการคัดเลือกอาจารย์ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย อาจารย์
จะต้องมี คุณ สมบั ติที่ เหมาะสมและเพี ย งพอ และมีความเชี่ยวชาญทางสาขาวิช าตรงกับ หลั กสู ตร การ
คัดเลื อกอาจารย์ มีกลไกที่เหมาะสม โปร่งใสในรูปแบบของคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ซึ่งอาจารย์
จะต้องผ่านการทดสอบทั้งการสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และการสอบความสามารถ
ทางด้านการสอนโดยคณะกรรมการสอบการสอน
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ในกรณีที่มีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษสานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้กาหนดนโยบายการแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษไว้ ดังนี้
1. ไม่มีอาจารย์ประจาที่มีความรู้หรือประสบการณ์ตรงกับการสอนในหัวข้อนั้น
2. เป็ น การสอนหั วข้อที่ต้องการให้ นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้เพื่อเพิ่มเติมประสบการณ์ ให้ มี
ความหลากหลายมากขึ้น
3. ในกรณีของสหกิจศึกษาจาเป็นต้องมีพี่เลี้ยง (Supervisor) ที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในสถาน
ประกอบการต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในลักษณะงานที่นักศึกษาปฏิบัติอยู่
อาจารย์จะต้องแสดงความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 นอกจากนี้สานักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้มีนโยบายให้อาจารย์ได้เข้า
อบรมเกี่ย วกับ เทคนิ คการสอน การประเมินผู้ เรียน และการพั ฒ นาสื่ อการสอนซึ่งจัดโดยสถานพั ฒ นา
คณาจารย์เป็นประจาทุกปี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมี
ความทันสมัยแล้วจึงกาหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และสานักวิชาวิทยาศาสตร์มีกระบวนการกาหนดสาระสาคัญของหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยเมื่อ
ครบรอบการศึกษาหรือไม่เกิน 5 ปี
2. มีการวางระบบผู้ สอนโดยคานึ งถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ของอาจารย์อีกทั้ ง
ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมี ศักยภาพใน
การพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษานอกจากนี้มีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของรายวิชาเพื่อจัดทา
แผนการเรียนที่เหมาะสมกับระดับความรู้ของนักศึกษา
3. มีการประเมินผู้เรียน กากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
และสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
4. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนครบถ้วนทั้งระยะเวลาและเนื้อหาสาระของรายวิชาตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตร
5. มีผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2558
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีรูปแบบการบริหารงานแบบ “รวมบริการ ประสานภารกิจ”
ทาให้มหาวิทยาลัยออกแบบให้มีหน่วยงานในการดูแลและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมใน
การสนั บสนุ นการศึกษา โดยมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปีจาก
งบประมาณแผ่นดิน และพิจารณาจัดสรรค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น ในส่วนของการบริหารงบประมาณ
เกี่ยวกับทรัพยากรการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัยจะจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์ซึ่งเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการเรียนการสอน โดยหน่วยงานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) ส่ วนกิ จการนั กศึ กษา มี ห น้ าที่ ในการดู แลงานบริ การและสวั สดิ การนั ก ศึ กษา งานกิ จกรรม
นักศึกษา งานแนะแนว ระบบทุนการศึกษา งานวินัยนักศึกษาและการทหาร งานบริการและ
พัฒนานักศึกษาหอพัก โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อแนะนาข้อมูลให้นักศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาตลอดหลักสูตร
2) ศูนย์บริการการศึกษา มีหน้าที่ในการดูแลงานทางด้านทะเบียนและการประเมินผล โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแนะนาแนวทางการลงทะเบียน ช่องทางติดต่อหน่วยงานของ
ศูนย์บริการการศึกษา หากเกิดปัญหา
3) ศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ ใ นการบริ ก ารสารสนเทศสื่ อ การศึ ก ษา และ
โสตทัศนูปกรณ์ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการใช้หนังสือ
และสื่อต่าง ๆ กับศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษา ซึ่งหนังสือ ตารา และวารสารวิชาการที่
เกี่ยวข้อง จะกล่าวถึงรายละเอียดในส่วนถัดไป
4) ศูนย์ คอมพิวเตอร์ มีห น้ าที่ในการบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการแจ้งความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่มีความจาเป็นต่อนักศึกษาในหลักสูตร
5) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีห น้าที่ในการดูแลการจัดการทรัพยากรแบบรวม
ศูนย์ ให้บริการห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์หลากสาขาแบบบูรณาการ ถึงแม้ว่าหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อาจไม่ได้มีความจาเป็นในการใช้บริการห้องปฏิบัติการ แต่
อาจารย์ประจาหลักสูตร ก็จะมีส่วนร่วมในการแจ้งความต้องการใช้ครุภัณฑ์ในส่วนอื่น ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตร
6) ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มีหน้าที่ในการผลิตและพัฒนานวัตกรรมสื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจารย์ประจา
หลั กสู ตร มี ส่ วนร่ วมในการผลิ ตและพั ฒ นานวัตกรรมสื่ อสนั บสนุ นการเรียนการสอน ให้ กั บ
นักศึกษา ภายใต้การดูแลและให้ความช่วยเหลือจากเครื่องมือและบุคลากรในศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
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ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้
ให้กับนักศึกษาในการศึกษาตลอดหลักสูตร
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
6.1.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน
การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและการสอนปฏิบัติการ ใช้สถานที่และโสตทัศนูปกรณ์ ณ
อาคารเรียนรวม ห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้องคอมพิวเตอร์ของศูนย์
คอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
6.1.2 ห้องสมุด
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีทรัพยากรสารสนเทศและมี
บริการสืบค้นสารสนเทศจากทรัพยากรสารสนเทศที่ศูนย์บรรณสารฯ ให้ บริการ และสารสนเทศที่ห้องสมุด
อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ศูนย์บรรณสารฯ ยังจัดให้มีบริการยืมและขอสาเนาเอกสาร
ระหว่างห้ องสมุดจากห้ องสมุดสถาบั น อุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน และหน่วยงานที่ให้ ความรู้ทาง
วิชาการทั้งภายในและต่างประเทศ โดยศูนย์บรรณสารฯ มี ทรัพยากรสารสนเทศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.
2554 ดังนี้
หนังสือฉบับพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่
- Audiobooks on EBSCOhost
- Cambridge Books Online
- CRCnetBASE
- eBooks on EBSCOhost
- ebrary
- John Hopkin Collection
- Knovel
- MyiLibrary
- OVID (e-Books)
- Science Direct eBook
- SpringerLink eBook
- Wiley InterScience
- Wood Head

75

126,564
19,481

เล่ม
ชื่อเรื่อง

8
28
7
12,464
194
3
3,000
153
5
366
2,336
195
49
42

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

มคอ.2

- World Sciencetific
- สานักพิมพ์อื่นๆ อาทิ Bentham
- E-book Library
วารสารฉบับพิมพ์
ได้แก่
- วารสารภาษาไทย
- วารสารต่างประเทศ
ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ - AAP eJournal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางด้านแพทยศาสตร์
- ACS Online & ACS Online Archives ฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม
บทคัดย่อและเอกสารเต็มของบทความ งานวิจัยจากวารสารด้านเคมีและ
สาขาวิ ช าที่ เกี่ ย วข้ อ ง ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ.1996 ถึ ง ปั จ จุ บั น ส าหรั บ ACS
Online Archives ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1879-1995
- AIP/APS Journal วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ของสานั กพิมพ์ American
Institute of Physics and American Physical Society ( AIP ใ ห้
ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีถึงปัจจุบัน, APS ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1993ถึงปัจจุบัน) ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารเต็มของวารสารด้านฟิสิกส์
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- Annual Reviews ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อและเอกสารเต็ม
วารสารของ Annual Reviews ครอบคลุ ม สาขาวิ ช า Biomedical,
Physical Science, Social Science ย้อนหลัง 4 ปี ถึงปัจจุบัน
- ASCE Journal ฐานข้ อ มู ล วารสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง American
Society of Civil Engineering ให้ ข้ อ มู ล เอกสารเต็ ม ของบทความ
วารสารทางด้านการวิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน
- ASME Digital Collection ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสาร
เต็มของ American Society of Mechanical Engineers ศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาได้บอกรับวารสาร ซึ่งสามารถเข้าดูเอกสารฉบับ
เต็มได้
- Emerald Management e-Journal เป็ น ฐานข้ อ มู ล วารสาร
อิเล็กทรอนิ กส์ทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญ ชีระบบ
อั ต โนมั ติ ขั้ น สู ง กฎหมายและจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ คณิ ตศาสตร์
คอมพิ ว เตอร์ เศรษฐศาสตร์ก ารศึ กษา การผลิ ต และการบรรจุ ภั ณ ฑ์
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ บริ ษั ท และนวั ต กรรมการดู แ ลสุ ข ภาพ การจั ด การ

76

404
227

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

512

ชื่อเรื่อง

137
129
4818
5
36

ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง
ชื่อเรื่อง

19

ชื่อเรื่อง

34

ชื่อเรื่อง

37

ชื่อเรื่อง

9

ชื่อเรื่อง

92

ชื่อเรื่อง

มคอ.2

ทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการ จัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูล
ข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาการ การจัดการ การจัดการ
คุณภาพ การตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการ
จั ด การขนส่ ง สิ น ค้ า การจั ด การองค์ ก ร การจั ด การและประเมิ น ผล
การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรั พย์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1994 ถึงปัจจุบัน
- JSTOR ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มของวารสารทางสาขาคณิตศาสตร์
และสถิติ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 ถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งมี ส่วนของ JSTOR
archive collection
- ProQuest Agricultural Science ฐานข้อมูลบรรณานุกรม บทคัดย่อ
และเอกสารเต็ ม วารสารของ Proquest LLC. ครอบคลุ ม สาขาวิ ช า
การเกษตร สัตวศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ พืชศาสตร์ ป่าไม้ การประมง
อาหารและโภชนาการ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ถึง
ปัจจุบัน
- Science Direct ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มจากวารสาร
ของสานักพิมพ์ในเครือ Elsevier ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน
- SpringerLink Journal ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์เอกสารเต็มของ
Springer. Part of Springer Science + Business Media ครอบคลุ ม
บทความวารสารทางด้ านวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิ ท ยาศาสตร์
สุขภาพ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
- Wiley-Blackwell ฐานข้ อมู ล บรรณานุ กรม บทคั ดย่ อและเอกสารเต็ ม
วารสารอิเล็กทรอนิ กส์ ครอบคลุ มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การแพทย์และมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าโดย John Wiley &
Sons ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1997 ถึงปัจจุบัน
ฐานข้อมูลออนไลน์
ได้แก่
- ABI/INFORM Complete ฐานข้ อ มู ล บรรณานุ ก รม บทคั ด ย่ อ และ
เอกสารเต็มของบทความวารสารทั่วโลกกว่า 800 ชื่อเรื่อง ครอบคลุม
ทางด้านธุรกิจการโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการมนุษย์
การเงิ น ภาษี และคอมพิ ว เตอร์ มากกว่ า 1,100 ชื่ อ เรื่ อ ง รวมถึ ง
สารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท
- Academic Search Complete ฐาน ข้ อ มู ลสหสาขาวิ ช า ได้ แ ก่
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ศึ ก ษาศาสตร์ ประวั ติ ศ าสตร์ สั ง คมศาสตร์ มนุ ษ ยศาสตร์ จิ ต วิ ท ยา
ศาสนานิ ติ ศ าสตร์ บริ ห ารธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
ทั่วไป มีวารสารข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 12,500 รายการ รวมทั้งข้อมูล
ฉบั บ เต็ มซึ่ งได้ รับ การประเมิ น โดยผู้ ท รงคุณ วุ ฒิ จากภายนอกมากกว่ า
4,600 ชื่ อเรื่อ ง มี ไฟล์ ข้อ มู ล ย้ อ นหลั ง แบบ PDF ย้ อนกลั บ ไปปี ค.ศ.
1978 หรือ ก่ อ นหน้ า นั้ น ส าหรับ วารสารมากกว่ า 100 รายการ และ
รายการอ้างอิงที่สืบค้นได้มากกว่า 1,000 ชื่อเรื่อง
- Access Medicine ฐานข้อมูลรวบรวม Clinical Library (หนังสือทาง
คลินิกไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) LANGE Educational Library (หนังสือ
วิท ยาศาสตร์การแพทย์ไม่น้ อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง หนังสือวิทยาศาสตร์
เบื้องต้นไม่น้อยกว่า 17 ชื่อเรื่อง) แบบทดสอบตนเอง USMLEasyข้อมูล
ยา คู่มือผู้ป่วย วีดิโอคลิป ตลอดจนข่าวสารทันสมัยในวงการแพทย์
- ACM Digital Library ฐานข้ อ มู ล บรรณ านุ กรม บทคั ด ย่ อ article
reviewsและเอกสารเต็ ม ของบทความวารสาร นิ ต ยสาร รายงาน
ความก้าวหน้า เอกสารการประชุมวิชาการ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง และจดหมาย
ข่าวทางด้านคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กว่ า 400 ชื่ อเรื่ อ ง จั ดท าโดย ACM (Association for Computing
Machinery) ตั้งแต่ ค.ศ. 1985 ถึงปัจจุบัน

- ASTM Standards & Journals ฐ า น ข้ อ มู ล บ ร ร ณ า นุ ก ร ม
สาระสังเขปเอกสารเต็มของวารสารด้านวิศวกรรมโยธา จานวน 3
ชื่อเรื่อง ได้แก่ Geotechnical Testing Journal, The Journal of
ASTM International, Journal of Testing and Evaluation
จากส านั กพิ มพ์ American Society for Testing and Materials
โดยให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987ถึงปัจจุบัน และมาตรฐาน
กว่า 12,000 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยางปิโตรเคมี คอนกรีต
ห้องปฏิบัติการทดสอบ เครื่องมือแพทย์โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้
พร้อมกัน 35 ผู้ใช้
- Clinical Skills เป็ น ฐานข้อมู ล ทางการพยาบาลที่น าเสนอข้อมู ล
และหลั ก ฐานทางการพยาบาล ซึ่ ง มี วิ ดี โ อมากกว่ า 500 ทั ก ษะ
ทางการพยาบาลพร้อมคู่มือประกอบต่าง ๆ รวมไปถึงแบบฝึกหั ด
ทบทวน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นภาพ และเข้าใจในวิธีการทาทักษะ
ทางการพยาบาลในแต่ละเรื่องนั้น ๆ
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- Computers & Applied Sciences Complete ค ร อ บ ค ลุ ม
ขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดรรชนีและสาระสังเขปของ
วารสารเชิงวิช าการสิ่ งพิ มพ์ โดยมืออาชีพ และแหล่ งอ้ างอิงอื่ น ๆ
จากรายการทรัพยากรอันหลากหลายกว่า 2,000 รายการ และให้
ข้อมูลเอกสารเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ
- Dissertation Full Text in PDF format ฐานข้อมูลเอกสารเต็ม
ของวิทยานิพนธ์ภาษาต่างประเทศอิเล็กทรอนิกส์ 3,850 ชื่อเรื่อง
- Education Research Complete เป็ นฐานข้ อมู ล เฉพาะทางด้ าน
การศึกษามีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้
ข้อมู ลวารสารทั้ งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็ นเอกสารเต็ มกว่ า
1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับ
อนุ บาลจนถึ ง การศึ กษาขั้ นสู งรวมทั้ งมี หนั งสื อ (Books and
monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกจานวนมาก
- H.W. Wilson ฐานข้อมูลดรรชนี บทคัดย่อ และเอกสารเต็มทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี การจั ด การ บริ ห าร กฎหมาย
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ตั้ งแต่ ปี ค.ศ. 1994 ถึงปัจจุบัน กว่า 1,800 ชื่อเรื่องจาก 11
ฐานข้อมูลย่อย
- IEEE/IET Electronic Library (IEL) ฐานข้อมู ล เอกสารเต็มของ
วารสารนิ ตยสาร รายงานความก้าวหน้า และเอกสารการประชุม
รวมทั้ ง เอกสารมาตรฐานต่ า ง ๆ ทางด้ า นวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิ กส์ และสาขาอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง กว่า 1.2 ล้านรายการ
จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อเรื่องจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ
The Institution of Engineering and Technology (IET) IL O
Encyclopaedia ฐานข้อมูล ของ The International Labour
Office (ILO) เพื่ อ ใช้ ใช้ Encyclopaedia of Occupational
Health and Safety แบบเข้าใช้ได้ทีละ 1 คน (Single User) โดย
เลือกคลิกที่ชื่อหัวข้อที่จะอ่านกรอก User&Password และสามารถ
สั่งพิมพ์ได้
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- Library, Information Science & Technology Abstracts™
with Full Text (LISTA with FT) ฐานข้อมูลออนไลน์ ของวารสาร
กว่ า 270 ชื่ อเรื่ อ ง รวมทั้ งหนั งสื อ รายงานการวิ จั ย และเอกสาร
ทางด้านวิชาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์
การค้นคืนสารสนเทศออนไลน์ การจัดการสารสนเทศและอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 ถึงปัจจุบัน
- NPC Safety and Environmental Service ฐ าน ข้ อ มู ล ให้
ข้ อ มู ล การอบรมกฎหมาย มาตรฐานและสารสนเทศทางด้ า น
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
- ProQuest Dissertations & Theses Global เป็ น ฐานข้ อ มู ล
วิ ท ยานิ พ นธ์ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกฉบั บ เต็ ม ของ
สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย
เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสาร
ฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี ค.ศ.
1997 ถึ งปั จ จุ บั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ล้ า นรายการ และสาระสั งเขป
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ
- SEA Digital Library เป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ที่ ผ ลิ ต โ ด ย S A E
Internationalรวบรวม Technical Paper มากกว่ า 90,000
รายการ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่า 110 รายการ ตั้งแต่ปี
ค.ศ. 1998 ถึงปั จ จุบั น ครอบคลุ มเนื้อหาด้านวิศวกรรมยานยนต์
แสดงผลเอกสารฉบับเต็มในรูป HTML หรือ PDF file
- Safety Info ฐานข้อมูลเอกสารเต็มของบทความ รายงาน เอกสาร
แบบฟอร์ม รูปภาพ โปสเตอร์ คู่มือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้าน
สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม
และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยให้เอกสารมากกว่า 5,000 ชื่อเรื่อง
- SCOPUS เป็ น ฐ า น ข้ อ มู ล ด ร ร ช นี แ ล ะ ส า ร ะ สั ง เข ป ข อ ง
วารสารวิชาการกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง มีข้อมูลกว่า 29 ล้านระเบียน
จากส านั ก พิ ม พ์ ก ว่ า 4,000 แห่ ง ทั่ ว โลก ตั้ ง แต่ ปี ค.ศ. 1990 ถึ ง
ปัจจุบัน ซึ่งรายการวารสารที่ปรากฏหากเป็นวารสารที่ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษาบอกรับจะสามารถเรียกดูเอกสารฉบับเต็มได้
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- Siamsafety.com ให้ ข้อมูล เกี่ยวกับ งานปลอดภั ย อาชีวอนามั ย
และสิ่งแวดล้อม
- UpToDate เป็ น ฐานข้ อ มู ล ทางการแพทย์ ยาและสมุ น ไพรจาก
สหรัฐอเมริกาที่เชื่อถือได้ของโลก โดยสามารถสืบค้นหาคาตอบตรง
จุ ด ตรงประเด็ น ครอบคลุ ม 18 สาขาทางการแพ ท ย์ เช่ น
อายุ ร ศาสตร์ ในสาขาต่ าง ๆ, สู ติ -นรีเวชวิท ยา, กุ ม ารเวชศาสตร์
อุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยศาสตร์โดยทาการ review จากวารสารทั่ว
โลกกว่า 462 รายชื่อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มากกว่า 4,800 ท่านที่
มีชื่อเสียงจากทั่วโลก อ่านได้ไม่จากัดจานวนผู้เข้าใช้
- Web of Science ฐานข้ อมู ล บรรณานุ กรมและบทคั ด ย่ อพร้อ ม
การอ้ า งอิ ง และอ้ า งถึ ง ครอบคลุ ม สาขาวิ ช าหลั ก ทางด้ า น
วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ
9,200 ชื่อเรื่อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 ถึงปัจจุบัน
- ห้ อ งสมุ ด ข่ า วมติ ช น (Matichon E-Library) บริ ก ารสื บ ค้ น ที่
ครอบคลุ ม ฐานข้ อ มู ล จากสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ม ากที่ สุ ด กว่ า 30 ฉบั บ ใน
เมืองไทย ทางเลือกใหม่ในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและ
หัวเรื่องที่คุณหรือองค์ กรต้องการทุกที่ทุกเวลา ในรูปแบบของข่าว
สัมภาษณ์ บทความบทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงานหรือข้อเขียนอื่น ๆ
เกี่ ย วข้ อ งกั บ องค์ ก ร ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง บุ ค คลส าคั ญ ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภทในเครือมติชน และสื่อสิ่งพิมพ์อีกกว่า
30 ฉบับในเมืองไทย
สื่ออื่น ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศน์
4,436 รายการ
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
สาขาวิชาคณิตศาสตร์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนเพิ่มเติมให้เพียงพอสาหรับการเรียนการสอนในทุกปีงบประมาณ ดังนี้
- หนังสือ ตารา ทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การบอกรับเป็นสมาชิกวารสารวิชาการ
- จัดทา E-learning ในแต่ละรายวิชาตามความเหมาะสม
- วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
- จัดซื้อซอฟท์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์เพื่อใช้สาหรับการเรียนการสอนและการวิจัย
- โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการเรียนการสอน
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การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เหล่านี้ดาเนินการโดยศูนย์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ศูนย์บรรณสาร
และสื่อการศึกษา ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ศูน ย์ ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ซึ่งที่มีห น้าที่เกี่ยวกับการการจัดหาทรัพยากร
สนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนและการวิ จั ย จะติ ด ตามและประเมิ น ความเพี ย งพอของหนั งสื อ ต ารา
วารสารวิชาการ โสตทัศนูปกรณ์ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็น โดยมีรายละเอียดดังนี้
เป้าหมาย
จัดให้มีห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากร
สารสนเทศ สื่อการเรียนการ
สอน ระบบเครือข่าย ให้พร้อม
และเพียงพอ เพื่อสนับสนุนทั้ง
การศึกษาในชั้นเรียนและ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
นอกชั้นเรียน

การดาเนินการ
การประเมินผล
- จัดให้มีห้องเรียนที่พร้อมด้วยโสตทัศนูปกรณ์ - รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทาสถิติ
จานวนเครื่องมืออุปกรณ์ต่อหัว
- จัดให้มีห้องปฏิบัติการที่มีเครื่องมือและ
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ
- จัดให้มีระบบเครือข่ายและห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่มเี ครื่องคอมพิวเตอร์และพื้นที่ที่ ความเร็วของระบบเครือข่ายต่อ
นักศึกษาสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วย หัวนักศึกษา
- จานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ตนเองได้ด้วยจานวนและประสิทธิภาพที่
ในรายวิชาที่มีการฝึกปฏิบตั ดิ ้วย
เหมาะสม
อุปกรณ์ต่าง ๆ
- จัดให้มีการบริการทรัพยากรสารสนเทศอย่าง
- จัดทาสถิติของจานวนหนังสือ
เพียงพอ
ตารา วารสาร และสื่อการศึกษา
ต่าง ๆ ที่มีการให้บริการ รวมทั้ง
จัดทาสถิติการใช้งาน
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
การได้รับ การรับ รองมาตรฐานหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องมีผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้
ทั้งหมด โดยอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่องกัน 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ เกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการดาเนินงานตามข้อ (1) - (5) และ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานดังที่ระบุไว้ในตารางในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน
ผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในแต่ละภาคการศึกษา
โดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา สามารถประเมินการสอนและแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ได้
(2) มหาวิทยาลัยมีการจัดการประชุมเพื่อประเมินภารกิจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละภาคการศึกษา
(3) มหาวิทยาลัยมีสถานพัฒ นาอาจารย์ ซึ่งในแต่ละภาคการศึกษา มีการจั ดกิจกรรมสัมมนา
เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ์ ก ารสอน การปรั บ ปรุ งเทคนิ ค การเรี ย นการสอน เพื่ อ ให้ ก้ า วทั น การ
เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี ตลอดจนการให้คาปรึกษาด้านการสอน นอกจากนี้ยัง
สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการผลิ ต ผลงานวิ จั ย การสร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละ
นวัตกรรมของคณาจารย์ อันจะส่งผลในการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความรู้ต่อนักศึกษา
ได้อย่างลึกซึ้งและนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาดีขึ้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทุกปลายภาคการศึกษา
(2) การประเมิ น การเรี ย นการสอนของอาจารย์ ในการประชุ ม ของสาขาวิ ช าทุ ก ปลายภาค
การศึกษา
(3) การประเมินภาพรวมของหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ด าเนิ น การประเมิ น หลั ก สู ต รจากการส ารวจเก็ บ ข้ อ มู ล จากผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ผู้ ใช้ บั ณ ฑิ ต
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งการสารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี ดั งที่ ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บอุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ เพื่ อประเมิ นผลการด าเนิ นงานตามลายละเอี ยดหลั กสู ตร ตามตั วบ่ งชี้ ผลการ
ดาเนินงานในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จะดาเนินการโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
การปรับ ปรุ งหลั กสู ต รจะดาเนิ น การในทุ ก ๆ 5 ปี เพื่ อ ให้ ห ลั กสู ตรมีค วามทั น สมั ย ทั น กับ ความ
เปลี่ยนแปลง และตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
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ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก ฉ
ภาคผนวก ช
ภาคผนวก ซ

ภาคผนวก ฌ
ภาคผนวก ญ

ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาขั้ น ปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2555 (ฉบับที่ 2) (ฉบับที่ 3) และ พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 4)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา พ.ศ. 2554 และ
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูต รระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558
คาอธิบายรายวิชา
สาระในการปรับปรุงหลักสูตร และ ตารางปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 998/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)
ตารางแสดงการเทียบเคียง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับ
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

มคอ.2

ภาคผนวก ก
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556

ก-1
ก-16
ก-18
ก-20

มคอ.2

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2546
--------------------------------------อาศัยอานาจตามข้อ 16 (2) และ (3) และมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.
2533 ประกอบกับมติของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ 3/2546 เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม พ.ศ. 2546 โดยคาแนะน าของสภาวิช าการมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี ในการประชุม ครั้ ง ที่
12/2545 เมื่ อ วั น ที่ 10 ตุ ล าคม พ.ศ. 2545, ครั้ ง ที่ 15/2545 เมื่ อ วัน ที ่ 24 ธัน วาคม พ.ศ. 2545 และครั้ง ที่
3/2546 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2546 จึงออกข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2541
3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
บรรดาระเบียบ ประกาศ แนวปฏิบัติหรือมติใด ๆ ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภามหาวิทยาลัย" หมายถึง สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สภาวิชาการ"
หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"สานักวิชา"
หมายถึง สานักวิชาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"คณบดี"
หมายถึง คณบดีสานักวิชาที่หัวหน้าสาขาวิชาสังกัด
"คณะกรรมการประจาสานักวิชา" หมายถึง คณะกรรมการประจาสานักวิชาในสานักวิชา
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย
"หัวหน้าสาขาวิชา" หมายถึง หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด ในกรณีที่นักศึกษายัง
ไม่สังกัดสาขาวิชาให้หมายถึงหัวหน้าสาขาวิชาที่อาจารย์
ที่ปรึกษาสังกัด
"อาจารย์ที่ปรึกษา" หมายถึง อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
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"รายวิชาเอก"

หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะที่กาหนดไว้ในหลักสูตร

ข้อ 5 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยหรือชี้ขาดในกรณีที่มีปัญหาจากการ
ใช้ข้อบังคับนี้
ข้อ 6 นักศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 7 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
7.1 ผู้ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
7.2 ผู้ ที่ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) ต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญา
ชั้นใดชั้นหนึ่ง หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับรอง
7.3 มหาวิท ยาลัย อาจพิจ ารณาไม่ร ับ บุค คลที ่ม หาวิท ยาลัย พิจ ารณาว่า ไม่เ หมาะสมต่อ
การศึกษาขั้นปริญญาตรี
ข้อ 8 วิธีการรับเข้าศึกษา ให้เป็นไปตามที่สภาวิชาการกาหนด
ข้อ 9 การขอเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง
9.1 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัย
รับรอง อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อรั บปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งได้
9.2 การขอเข้ าศึ กษา ให้ ยื่ นคาร้องต่ อศู นย์บริ การการศึ กษาไม่น้ อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิ ดภาค
การศึกษาที่จะเข้าศึกษา
9.3 การพิจารณาการรับนักศึกษา รายวิชาที่เทียบโอน หรือโอนย้าย รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม
รวมถึงระยะเวลาของการศึกษา ให้คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโดย
คาแนะนาของหัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษา
9.4 ผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้เทียบโอนรายวิชา ส่วนผู้ที่สาเร็จการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยให้โอนย้ายรายวิชา
9.5 รายวิชาที่จะพิจารณาเทียบโอนให้นั้นต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได้ระดับคะแนนตัวอักษร
ไม่ต่ากว่า C หรือเทียบเท่า ส่วนรายวิชาที่โอนย้ายต้องได้รับระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ากว่า D
9.6 รายวิชาที่นามาเทียบโอนหรือโอนย้ายต้องเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรที่นักศึกษาจบมาแล้วไม่
เกิน 1 ปี
9.7 รายวิชาที่ต้องศึกษาเพิ่มเติม ต้องไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
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ข้อ 10 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
10.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาจะมีสถานภาพนักศึกษาเมื่อได้ขึ้นทะเบียนแล้ว
10.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด 2
ระบบการศึกษา
ข้อ 11 ระบบการศึกษา
11.1 เป็นระบบเรียนเก็บหน่วยกิตแบบไตรภาค (Trimester) ในปีการศึกษาหนึ่งมี 3 ภาคการศึกษา
แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาการศึกษาประมาณ 13 สัปดาห์
11.2 หน่วยกิต หมายถึง หน่วยนับที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา การกาหนดจานวนหน่วยกิต 1
หน่วยกิตมีหลักเกณฑ์ดังนี้
11.2.1 การบรรยายหรือการเรียนการสอนที่เทียบเท่า ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา
11.2.2 การปฏิบัติการ การทดลอง หรือการฝึก ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา
11.2.3 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม หรือการ
ฝึกงานวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
11.2.4 การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาไม่
น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
11.3 หน่วยกิตเรียน หมายถึง จานวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา
11.4 หน่วยกิตสะสม หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับ
คะแนนตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D และ F ในกรณีที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนนตัวอักษร
จากการลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาใด ให้นับจานวนหน่วยกิตสะสมจากรายวิชานั้นในครั้ง
สุดท้ายเพียงครั้งเดียว
11.5 หน่วยกิตสอบได้ หมายถึง จานวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาที่นักศึกษาได้รับระดับคะแนน
ตัวอักษร A B+ B C+ C D+ D S หรือ ST ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาใดมากกว่าหนึ่ง
ครั้ง หรือสอบได้รายวิชาใดที่ระบุไว้ว่าเทียบเท่ารายวิชาที่สอบได้มาแล้ว ให้นับจานวนหน่วยกิ
ตสอบได้ครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียว
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หมวด 3
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 12 การลงทะเบียนเรียน
12.1 นัก ศึก ษาใหม่ที่เ ข้า ศึก ษาในภาคการศึก ษาแรกต้อ งลงทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิการเข้าเป็นนักศึกษา และจะถูกถอนชื่อออก
จากทะเบียน
12.2 นักศึกษาปัจจุบันจะต้องลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด มิฉะนั้นจะไม่มี
สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
12.3 นักศึกษาปัจจุบันที่มิได้ลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด ต้องได้รับอนุมัติให้
ลาพักการศึกษาตามข้ อ 23 และจะต้องช าระค่าธรรมเนียมรัก ษาสถานภาพนัก ศึก ษา
มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
12.4 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
12.5 หน่วยกิตเรียนในแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต แต่ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนดได้ก็ต่อเมื่อจะจบหลักสูตร หรือรายวิชาที่
ลงทะเบียนเรียนได้ตามหลักสูตรมีจานวนหน่วยกิตต่ากว่าที่กาหนด หรือในภาคการศึกษา
นั้นหลักสูตรกาหนดให้ลงทะเบียนเรียนต่ากว่าที่กาหนด และจะลงทะเบียนเรียนเกินหน่วย
กิตที่กาหนดได้ก็ต่อ เมื่อ จะขอจบการศึก ษาในภาคการศึก ษานั้น การขอลงทะเบียนต่า
หรือเกินกว่าหน่ว ยกิตที่กาหนดข้างต้น ให้หัว หน้าสาขาวิช าเป็น ผู้พิจารณาอนุมัติโ ดย
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียน
12.6 การลงทะเบียนเรียนซ้า
12.6.1 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาบังคับ จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซ้าอีก จนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S
12.6.2 นัก ศึก ษาอาจลงทะเบีย นเรีย นซ้าในรายวิช าใด ๆ ที่ไ ด้รับ D หรือ D+ อีก เพื่อ
ปรับระดับคะแนนก็ได้
12.6.3 นักศึกษาที่ได้รับ F U หรือ W ในรายวิชาเลือก จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้า
อีกจนกว่าจะได้รับ A B+ B C+ C D+ D หรือ S หรือเลือกเรียนรายวิชาเลือกอื่นก็ได้
ทั้งนี้โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และโดยอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
12.6.4 การลงทะเบี ย นเรี ยนตามข้ อ 12.6.1, 12.6.2 และ 12.6.3 ให้ ใช้ ระดั บคะแนน
ตัวอักษรที่ได้ รับ ครั้งสุด ท้าย สาหรับการคานวณแต้ม ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสม
และให้บันทึกผลการเรียนทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในใบแสดงผลการเรียน
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12.7 การลงทะเบีย นเรียนรายวิชานอกจากที่กาหนดในหลักสูตร หากนักศึกษาประสงค์จะ
ขอรับ ผลการประเมินเป็นระดับคะแนนตัวอักษร S หรือ U ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ ที่ป รึ กษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้ ส อน และได้รับอนุมัติจากหั ว หน้า
สาขาวิชา ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
12.8 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนร่วมเรียนรายวิชานอกหลักสูตรเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้
โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยความยินยอมของอาจารย์ผู้ส อน
และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับผลการประเมินเป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร V หรือ W ทั้งนี้ให้นับเป็นหน่วยกิตเรียนด้วย
12.9 นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอาจได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการประจาสานักวิชาโดยคาแนะนา
ของสาขาวิชาให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มีเนื้อหาและคุณภาพ
เหมือนหรือคล้ายคลึงกับรายวิชาในหลักสูตรที่กาลังศึกษา เพื่อนาจานวนหน่วยกิต และ
ผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร แต่จานวนหน่วยกิตต้องไม่เกิน 1
ใน 4 ของหลักสูตร
12.10 การลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
12.11 กาหนดวัน วิธีการลงทะเบียนเรียนและรายวิชาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 13 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิชา
13.1 การขอเพิ่ม ขอลด และขอถอนรายวิช านั้น ต้อ งไม่เ ป็น ผลให้จานวนหน่ว ยกิต เรีย น
ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจนแย้งกับเกณฑ์ในข้อ 12.5
13.2 การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 10 วันแรกของภาคการศึกษา และจะสมบูรณ์
ก็ต่อเมื่อนักศึกษาได้ชาระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิ ทยาลัยกาหนด
13.3 การขอลดรายวิชา จะกระทาได้ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา ทั้งนี้จะไม่มีการ
บันทึกรายวิชาที่ขอลดในใบแสดงผลการศึกษา
13.4 การขอถอนรายวิชา จะกระทาได้หลังจาก 5 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา แต่ไม่เกิน 10
สั ปดาห์ แรกของภาคการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ จ ะมี ก ารบั น ทึ ก รายวิ ช าที่ ข อถอนในใบแสดงผล
การศึกษา
13.5 การขอเพิ่มและการขอลดรายวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
13.6 การขอถอนรายวิชาต้องได้รับความเห็ นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และอาจารย์ผู้ สอน
รายวิชานั้น
ข้อ 14 เวลาเรียน
14.1 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่มีเวลาเรียนซ้าซ้อนกันมิได้
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14.2 นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา หรือ
ของการปฏิบัติการ การทดลอง การฝึกหรือการศึกษาที่เทียบเท่าการฝึกงาน หรือการฝึก
ภาคสนาม จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในรายวิชาดัง กล่าวได้ ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนน้อย
กว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตให้เข้าสอบในรายวิชานั้นได้
หมวด 4
ระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 15 ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ มีระยะเวลาการศึกษาต่าสุดและสูงสุด ดังนี้
15.1 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 12 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า
15.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ไม่น้อยกว่า 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 24 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า
15.3 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 12 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 30 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า
15.4 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ปี) ไม่น้อยกว่า 13 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 36 ภาคการศึกษาหรือ
เทียบเท่า
หมวด 5
ระบบการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ข้อ 16 ระบบดัชนีผลการศึกษา
16.1 ในการประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นเป็น
ดัชนีผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
แต้มระดับคะแนน
A
ดีเยี่ยม
4.00
B+
ดีมาก
3.50
B
ดี
3.00
C+
ดีพอใช้
2.50
C
พอใช้
2.00
D+
อ่อน
1.50
D
อ่อนมาก
1.00
F
ตก
0
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ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลเป็นระดับคะแนนตัวอักษรตามลาดับขั้นข้างต้นได้ ให้ใช้ระดับคะแนน
ตัวอักษรต่อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
M
นักศึกษาขาดสอบ (Missing)
P
การสอนยังไม่สิ้นสุด (In progress)
S
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ (Satisfactory)
ST
ผลการประเมินเป็นที่พอใจสาหรับรายวิชาที่เทียบโอน
(Satisfactory, transferred credit)
U
ผลการประเมินไม่เป็นที่พอใจ (Unsatisfactory)
V
ผู้ร่วมเรียน (Visitor)
W
การถอนรายวิชา (Withdrawal)
X
ยังไม่ได้รับผลการประเมิน (No report)
16.2 การให้ระดับคะแนนตัวอักษร
16.2.1 ระดับคะแนน A B+ B C+ C D+ D และ F ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็นลาดับขั้น
(2) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนตัวอักษรจาก I หรือ M ที่ศูนย์บริการการศึกษา
ได้ รั บ แจ้ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วก่ อ นสิ้ น สุ ด 1 สั ป ดาห์ แ รกของภาค
การศึกษาถัดไป
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก P หรือ X
16.2.2 ระดับคะแนน F นอกเหนือจากกรณีตามข้อ 16.2.1 ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) ในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบตามข้อ 14
(2) นักศึกษาทาผิดระเบียบการสอบและได้รับการลงโทษให้ได้ระดับคะแนน F
ตาม ข้อ 24
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนโดยอัตโนมัติจาก I หรือ M ในกรณีที่ไม่ได้รับแจ้ง
จากสานักวิชาหลังจาก 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไป
16.2.3 ระดับคะแนน I ให้ใช้กับกรณีต่อไปนี้
(1) นักศึกษาป่วย จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ
21
(2) นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย และได้รับอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา
(3) นักศึกษาทางานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และอาจารย์ผู้สอน
โดยความเห็นชอบของหัวหน้าสาขาวิชาที่รายวิชานั้นสังกัด เห็นว่าสมควรให้
ชะลอการวัดผลการศึกษา
ก-7

มคอ.2

16.2.4 ระดั บ คะแนน M ให้ ใ ช้ กั บ กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษาขาดสอบ แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถแสดง
หลักฐานที่สมบูรณ์ในการขาดสอบได้
16.2.5 ระดับคะแนน P ใช้กับรายวิชาที่มีการสอนและหรือทางานต่อเนื่องล้าเข้าไปใน
ภาคการศึกษาถัดไป
16.2.6 ระดับ คะแนน S, U ใช้ก ับ กรณีที ่ผ ลการประเมิน เป็น ที ่พ อใจหรือ ไม่พ อใจ
ตามลาดับในรายวิชาต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่า ให้ประเมินเป็น S, U
(2) รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามข้อ 12.7
(3) เป็นการเปลี่ยนระดับคะแนนจาก I, M, P หรือ X
16.2.7 ระดับคะแนน ST ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชา
16.2.8 ระดับคะแนน V ใช้กับรายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วม
เรียน โดยมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดและ
อาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจ
16.2.9 ระดับ คะแนน W จะให้ ได้ ห ลั ง จาก 5 สั ปดาห์ แรกของภาคการศึ ก ษาในกรณี
ต่อไปนี้
(1) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนตามข้อ 13.4
(2) นักศึกษาป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบได้โดยปฏิบัติถูกต้องตามข้อ 21 และ
หัวหน้าสาขาวิชาพิจารณาร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนเห็นว่า
สมควรให้ถอนรายวิชานั้น
(3) นัก ศึก ษาได้รับ อนุมัติใ ห้ล าพัก การศึก ษา ด้ว ยเหตุผ ลตามข้อ 23.1 หรือ
23.2
(4) นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น ด้วยเหตุผลอื่นนอกจากที่
ระบุไว้ในข้อ 24
(5) หัว หน้าสาขาวิชาอนุมัติให้เปลี่ยนจาก I ที่ได้รับตามข้อ 16.2.3 (1) หรือ
ข้อ 16.2.3 (2) เนื่องจากการป่วยหรือเหตุอันพ้นวิสัยนั้นยังไม่สิ้นสุด
(6) รายวิชาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นผู้ร่วมเรียน ตามข้อ
12.8 และได้เ ข้า ชั้น เรีย นเป็น เวลาเรีย นทั้ง สิ ้น น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของ
เวลาเรียนทั้งหมด หรืออาจารย์ผู้สอนวินิจฉัยว่าไม่ได้เรียนด้วยความตั้งใจ
(7) รายวิชาที่นักศึกษากระทาผิดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
16.2.10 ระดับคะแนน X ให้ใช้กับเฉพาะในรายวิชาที่ศูนย์บริการการศึกษายังไม่ได้รับ
รายงานผลการประเมินการศึกษาในรายวิชานั้น ๆ ตามกาหนดเวลา
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หมวด 6
การย้ายสาขาวิชา การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
ข้อ 17 การย้ายสาขาวิชา
17.1 นักศึกษาที่มีสิทธิขอย้ายสาขาวิชาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
17.1.1 สัง กัด สาขาวิช าใดสาขาวิช าหนึ่ง แล้ว และมีผลการเรียนรายวิชาในหมวดวิชา
เฉพาะของสาขาวิชานั้นแล้ว
17.1.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่ยื่นขอย้ายไม่ต่ากว่า 2.00
17.1.3 มีคุณสมบัติอื่นที่อาจกาหนดเพิ่มเติมโดยสาขาวิช าซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจาสานักวิชา
17.2 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาต่อศูนย์บริการการศึกษาไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อน
วันสิ้นภาคการศึกษา
17.3 คณะกรรมการประจาสานักวิชาเป็นผู้อนุมัติการย้ายสาขาวิชาโดยคาแนะนาของหัวหน้า
สาขาวิชาที่นักศึกษาขอย้ายเข้า
17.4 ระยะเวลาที่ได้ศึกษาในหลักสูตรที่ย้ายออกให้นับรวมเป็นระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตรที่
ย้ายเข้าด้วย
17.5 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาแล้วจะยื่นคาร้องขอย้ายสาขาวิชาอีกไม่ได้
ข้อ 18 การโอนย้าย และการเทียบโอนรายวิชา
รายวิชาที่โอนย้ ายจะได้รั บระดับคะแนนตัว อักษรเดิม ส่วนรายวิชาที่เทียบโอนจะได้รั บระดับ
คะแนนตัวอักษร ST
18.1 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชาให้ดาเนินการดังนี้
18.1.1 นักศึกษาต้องขอโอนย้ายรายวิช าภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึก ษาที่
ได้รับอนุมัติให้ย้ายสาขาวิชา
18.1.2 ต้องโอนย้ายทุกรายวิชาที่เคยเรียนในหลักสูตรที่ย้ายออกและเป็นรายวิชาที่ต้อง
เรียนในหลักสูตรที่ย้ายเข้า โดยให้ได้รับระดับคะแนนตัวอักษรเดิม
18.1.3 ให้ หั วหน้ าสาขาวิชาเป็ นผู้ พิจารณาอนุมั ติรายวิชาที่โอนย้ายโดยค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา
18.2 นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและประสงค์จะนาผลการศึกษาที่เคย
ศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมมาเทียบโอนให้ดาเนินการดังนี้
18.2.1 นักศึกษาต้องขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 1 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาแรกที่
เข้าศึกษา โดยมีสิทธิยื่นได้เพียงครั้งเดียว
18.2.2 ต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม่น้อยกว่า 2 ในระบบ 4 และต้องไม่เป็นผู้
ที่พ้นสถานภาพการเป็นนิสิต หรือนักศึกษา เนื่องจากกระทาผิดระเบียบวินัยนักศึกษา
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18.2.3 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้เฉพาะรายวิชาที่ปรากฏอยู่ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรับรอง และเห็นว่ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียง
ได้กับมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
18.2.4 รายวิชาที่ขอเทียบโอนได้นั้นต้องมีเนื้อหาสาระเหมือนหรือคล้ายคลึง และมีจานวน
หน่วยกิตเทียบเท่า หรือมากกว่าตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
18.2.5 รายวิชาที่มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเทียบโอนให้นั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษา
สอบได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ากว่า C หรือ S หรือเทียบเท่า
18.2.6 รายวิช าตามข้อ 18.2.5 ต้อ งเป็น รายวิช าที่เ รีย นมาแล้ว ไม่เ กิน 3 ปี นับ ถึง
วัน ที่นักศึกษายื่นคาร้อง และจานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ต้องไม่เกิน 1 ใน 4
ของหลักสูตรที่กาลังศึกษาอยู่
18.2.7 นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
18.2.8 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นให้หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
รายวิชานั้นพิจารณาอนุมัติ
18.3 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตามข้อ
12.9 ให้ขอเทียบโอนรายวิชาดังกล่าว ในภาคการศึกษาถัดจากภาคการศึกษาสุดท้ายที่ได้รับ
อนุมัตใิ ห้ไปศึกษาเท่านั้น
หมวด 7
การประเมินผลการศึกษา
ข้อ 19 การประเมินผลการศึกษาและการคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
19.1 การประเมินผลการศึกษาให้กระทาเมื่อสิ้นสุดการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
19.2 การคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
19.2.1 แต้ม ระดับคะแนนเฉลี่ยรายภาค ให้คานวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต่
ละภาคการศึกษา โดยเอาผลรวมของผลคูณระหว่างหน่ว ยกิต กับ แต้ม ระดับ
คะแนนที่นักศึกษาได้รับในแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งแล้วหารด้วยผลรวมของจานวน
หน่วยกิตของรายวิชาเหล่านั้น
19.2.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้คานวณจากผลการศึกษาของรายวิชาที่ลงทะเบียน
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กาลังคานวณ โดยเอาผลรวมของผลคูณ
ระหว่ า งหน่ ว ยกิ ต กั บ แต้ ม ระดั บ คะแนนที่ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ในแต่ ล ะรายวิ ช าที่
ลงทะเบียนเรียนในครั้งสุดท้ายเป็นตัวตั้ง แล้วหารด้วยจานวนหน่วยกิตสะสม
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หมวด 8
การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 20 การจาแนกสถานภาพนักศึกษา
20.1 การจ าแนกสถานภาพนัก ศึก ษาจะกระท าเมื ่อ สิ ้น ภาคการศึก ษา โดยให้เ ริ ่ม จ าแนก
สถานภาพนักศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สามนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
20.2 นักศึกษาที่ได้รับการจาแนกสถานภาพแล้วมี 2 ประเภท ได้แก่
20.2.1 นักศึกษาสถานภาพปกติ คือ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 1.80
20.2.2 นักศึกษาสถานภาพรอพินิจ ได้แก่ นักศึกษาที่มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 1.80
หมวด 9
การลา การลงโทษ และการพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 21 การลาป่วย
21.1 การลาป่วย คือ การลาของนักศึกษาที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าเรียนและหรือเข้าสอบในบาง
รายวิชาหรือทั้งหมดได้
21.2 การลาป่วยตามข้อ 21.1 นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์
นับจากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของมหาวิทยาลัย
หรือสถานพยาบาลอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง
ข้อ 22 การลาเนื่องจากเหตุสุดวิสัย นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาภายใน 1 สัปดาห์
นับแต่เกิดเหตุ
ข้อ 23 การลาพักการศึกษา
23.1 นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ช้ากว่าสัปดาห์ที่
10 ของภาคการศึกษา สาหรับกรณีต่อไปนี้
23.1.1 ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
23.1.2 ได้รับ ทุน แลกเปลี่ย นนัก ศึก ษาระหว่า งประเทศ หรือ ทุน อื่น ซึ่ง มหาวิท ยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
23.1.3 มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า
1 ภาคการศึกษา
23.2 นั กศึกษาที่ยั งไม่มี ผลการเรี ยน แต่จาเป็น ต้ อ งลาพั ก การศึ ก ษาให้ ยื่ น ค าร้ อ งต่ อ หั ว หน้า
สาขาวิชาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาโดยเร็วที่สุด และให้คณะกรรมการประจาสานักวิช าที่
หัวหน้าสาขาวิชาสังกัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
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23.3 การลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1 และ 23.2 ให้อนุมัติครั้งละไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา ถ้า
นักศึกษายังมีความจาเป็นต้องขอลาพักการศึกษาต่อไปอีกให้ยื่ นคาร้องใหม่ ยกเว้นการลา
ตามข้อ 23.1.1 ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
23.4 ให้ถ ือ ว่า ระยะเวลาที ่น ัก ศึก ษาได้ร ับ อนุม ัต ิ ใ ห้ล าพัก การศึก ษาเป็น ส่ว นหนึ ่ง ของ
ระยะเวลาการศึกษาของผู้นั้น ยกเว้นการลาพักการศึกษาตามข้อ 23.1.1 และ 23.1.2
23.5 นั กศึกษาที่ได้รั บอนุ มัติให้ ลาพั กการศึ กษา ต้องช าระค่าธรรมเนียมการรั กษาสถานภาพ
นั กศึ กษาทุก ภาคการศึก ษาที ่ล าพัก และค่า ธรรมเนีย มการศึก ษาตามระเบีย บของ
มหาวิทยาลัย ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ยกเว้นกรณีที่ได้
ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้นจะพ้นสถานภาพนักศึกษา
23.6 นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับเข้าศึกษาก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ให้ยื่นคาร้องขอกลับเข้า
ศึกษาเพื่อขออนุมัติต่อหัว หน้าสาขาวิช าก่อนกาหนดวันลงทะเบียนเรียนในแต่ล ะภาค
การศึกษาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
23.7 เมื่อนักศึกษากลับเข้าศึกษาแล้ว ให้มีสถานภาพนักศึกษาเดียวกันกับสถานภาพก่อนได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา
ข้อ 24 การลงโทษนักศึกษาผู้กระทาผิด
24.1 เมื่อนักศึกษากระทาผิด หรือร่วมกระทาผิดระเบียบการสอบ หรือการวัดผลให้คณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบตามที่สภาวิชาการแต่งตั้งเป็นผู้พิจารณา
แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อดาเนินการลงโทษและแจ้งโทษให้ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังต่อไปนี้
24.1.1 ถ้าเป็นความผิดประเภททุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่กระทาผิ ด
ระเบีย บการสอบ ส่ว นรายวิช าอื่นที่นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนไว้ ถ้าเป็น
รายวิชาที่สอบมาแล้ว ให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง ถ้าเป็นรายวิชาที่ยังไม่ได้
สอบ ก็ให้ดาเนินการสอบตามปกติและให้ได้ผลการสอบตามที่สอบได้จริง และ
ให้พิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อยหรืออาจ
ให้พ้นสถานภาพนักศึกษาก็ได้
24.1.2 ถ้าเป็นความผิดประเภทส่อเจตนาทุจริต ให้ลงโทษโดยให้ได้รับ F ในรายวิชาที่
กระทาผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผู้นั้นได้
ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
24.1.3 ถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให้ลงโทษ
ตามควรแก่ค วามผิดนั้น แต่จ ะต้อ งไม่เ กิน กว่า ระดับ โทษต่าสุด ของความผิด
ประเภททุจริต ตามข้อ 24.1.1
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24.2 ถ้านักศึกษากระทาผิดหรือร่วมกระทาผิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการศึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณา
โทษนักศึกษาที่กระทาผิดระเบียบการสอบเป็นผู้พิจารณาเสนอการลงโทษต่อมหาวิทยาลัย
ตามควรแก่ความผิดนั้น
24.3 การให้ พั กการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษาตามค าสั่ ง ของมหาวิ ทยาลั ย ให้ เริ่ มเมื่ อสิ้ นสุ ด ภาค
การศึกษาที่กระทาผิดนั้นโดยให้มีระยะเวลาการลงโทษต่อเนื่องกัน ทั้งนี้ให้นับระยะเวลา
ที่ถูกสั่งพักการศึกษาเข้าเป็นระยะเวลาการศึกษาและให้จาแนกสถานภาพนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาที่ถูกสั่งพักด้วย
24.4 นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา จะต้องชาระค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษาทุก
ภาคการศึกษาที่พักการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ถูกสั่งพักยกเว้นภาคการศึกษาที่ได้ชาระค่าหน่วยกิตแล้ว มิฉะนั้น
จะพ้นสถานภาพนักศึกษา
ข้อ 25 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นอกจากกรณีที่ระบุไว้ในข้ออื่นแล้ว นักศึกษาจะพ้นสถานภาพในกรณีดังต่อไปนี้
25.1 เมื่อได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจากสภามหาวิทยาลัย
25.2 เมื่อได้รับอนุมัติจากคณบดีให้ลาออก
25.3 เมื่ อ สิ้ น สุ ด 10 วั น แรกของภาคการศึ ก ษาแล้ ว ยั ง ไม่ ล งทะเบี ย นเรี ย น หรื อ ยั ง ไม่ ช าระ
ค่าธรรมเนียมการรั ก ษาสถานภาพนักศึกษา นักศึกษาที่พ้นสถานภาพในกรณีนี้อ าจขอ
คืนสถานภาพนักศึกษาภายในภาคการศึกษาเดียวกันได้โดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี
25.4 เมื่อมีการจาแนกสถานภาพนักศึกษา และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.50
25.5 เมื่ อ เป็ น นั ก ศึ ก ษาสถานภาพรอพิ นิ จ ที่ มี แ ต้ ม ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า 1.80
ต่อเนื่องกัน 4 ภาคการศึกษา
25.6 เมื่อมีระยะเวลาการศึกษาครบตามข้อ 15 แล้วยังไม่สาเร็จการศึกษา
25.7 เมื่อมหาวิทยาลั ย โดยคาแนะนาของคณะกรรมการพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระท าผิ ด
ระเบียบการสอบสั่งให้พ้นสถานภาพนักศึกษา ตามข้อ 24
25.8 เมื่อมหาวิทยาลัยมีประกาศให้พ้นสถานภาพนักศึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติ หรือทา
ผิดข้อบังคับ หรือระเบียบอื่นของมหาวิทยาลัย
25.9 เมื่อเสียชีวิต
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หมวด 10
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ผู้มีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
26.1 นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนจึงจะมีสิทธิขอสาเร็จการศึกษา
26.1.1 เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ขอสาเร็จ
การศึกษา
26.1.2 สอบได้จานวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร, ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่า
กว่า 2.00 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในรายวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
26.1.3 นักศึกษาที่เข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ต้องสอบได้ครบถ้วน
ทุกรายวิชาที่กาหนดให้ศึกษาเพิ่มเติม โดยมีแต้มระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสมของ
รายวิชาที่ศึกษาเพิ่มเติมไม่ต่ากว่า 2.00
26.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม่ต่ากว่าและไม่เกิน ที่กาหนดไว้ในข้อ 15 ยกเว้นผู้ที่เข้า
ศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง ให้ระยะเวลาการศึกษาต่าสุ ด
เป็นไปตามที่คณะกรรมการประจาสานักวิชากาหนดไว้ในข้อ 9.3
26.2 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติครบถ้ว นตามที่ระบุไว้ในข้อ 26.1 จะต้องยื่นคาร้องแสดงความ
จานงขอสาเร็จการศึกษาต่อศูนย์บริการการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด มิฉะนั้นจะ
ไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาในภาคการศึกษา
นั้น
26.3 ในกรณีที่นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 26.1 แต่มิได้ยื่นคาร้องแสดงความจา นงขอ
สาเร็จการศึกษาตามข้อ 26.2 หรือยื่นคาร้องขอลงทะเบียนเรียนในรายวิชาต่าง ๆ เพิ่มเติม
สามารถยื่นคาร้องขอสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องรักษา
สถานภาพนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นไว้ด้วย
ข้อ 27 การพิจารณาให้ปริญญา
27.1 นักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณาให้ปริญญาต้องไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย และไม่มี
พันธะหนี้สินค้างชาระต่อมหาวิทยาลัย
27.2 คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจาสานักวิชาที่นักศึกษาสั งกัด เป็นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาต่อสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบสาเร็จการศึกษา เมื่อ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาจึงจะมีสิทธิรับปริญญา
ข้อ 28 การให้ปริญญาเกียรตินิยม
28.1 นักศึกษาผู้จะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
28.1.1 มีหน่วยกิตสอบได้ครบถ้วนตามหลักสูตร ภายในกาหนดเวลาปกติของหลักสูตร
28.1.2 ไม่มีรายวิชาใดในใบแสดงผลการเรียนได้รับระดับคะแนนตัวอักษร F หรือ U
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28.1.3 ไม่เคยเรียนซ้าในรายวิชาใด ๆ เพื่อปรับระดับคะแนน D หรือ D+
28.1.4 ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
28.2 นักศึกษาผู้ที่จ ะได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 28.1.1 28.1.3 และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
28.3 คณบดีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการประจ าส านั กวิ ชาที่ นั กศึ กษาสั งกั ด เป็ นผู้
พิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมต่อสภาวิชาการ เพื่อนาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
28.4 นั กศึกษาผู้ มีสิ ทธิได้ รับปริญญาเกียรตินิยม ต้องไม่เป็นผู้ ที่ศึกษาในหลั กสู ตรปริ ญญาตรี
(ต่อเนื่อง) หรือผู้ที่เข้าศึกษาเพื่อขอรับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง หรือไม่เป็นผู้ที่เทียบ
โอนรายวิชา
ข้อ 29 การให้เหรียญรางวัลและเข็มทองคา
นักศึกษาผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
29.1 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะได้รับเหรียญทองเกียรตินิยม
29.2 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะได้รับเหรียญเงินเกียรตินิยม
29.3 นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดใน
สาขาวิชา จะได้รับรางวัลเข็มทองคา
บทเฉพาะกาล
ข้อ 30 การใดที่ ไ ด้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาก่ อ นภาคการศึ ก ษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2546 ให้ถือว่าการดาเนินการนั้นๆ สิ้นสุด มิอาจขอเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามข้อบังคับ
นี้ได้
ข้อ 31 ให้ใช้วิธีคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อบังคับเดิมสาหรับนักศึกษาที่เข้ารับการศึกษา
ก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 จนถึงภาคการศึกษาก่อนที่ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
และให้ใ ช้ว ิธ ีก ารคานวณแต้ม ระดับ คะแนนเฉลี ่ยสะสมตามข้อบังคับนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่
ข้อบังคับนี้มีผลบังคับใช้
ข้อ 32 ในการพิจารณาการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา
2546 ให้ยกเว้นไม่ต้องนาเกณฑ์แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่มวิชาเอกมาประกอบการพิจารณา
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2546
ลงนาม

คนึง ฦๅชัย
(ศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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ภาคผนวก ข
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา

พ.ศ. 2554
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยสหกิจศึกษา
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
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ภาคผนวก ค
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหาร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
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เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๙๕ ง

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

๑๗. ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวทางดั ง กล่ า วได้ หรื อ มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งปฏิ บั ติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ภาคผนวก ง
คาอธิบายรายวิชา

มคอ.2

คำอธิบำยรำยวิชำ
ก หมวดวิชำศึกษำทั่วไป

38 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชำแกนศึกษำทั่วไป

15 หน่วยกิต

202108 กำรรู้ดิจิทัล
2(2-0-4)
(Digital Literacy)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ การ
รวบรวมและการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงาน
และการอ้างอิง ความปลอดภัย ผลกระทบ จริยธรรม คุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีดิจิทัล
Selecting sources of information for research; using digital technology in
information retrieval; collecting and evaluating information qualities; analyzing and
synthesizing information; writing reports and referencing; security, effects, ethics, morals,
and laws regarding media and digital technology.
202109 กำรใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อกำรเรียนรู้
1(0-2-1)
(Use of Application Programs for Learning)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อจัดการงานเอกสาร
การนาเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพื่อการคานวณ และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการทางานในชีวิตประจาวัน
Basics of computer programming; using application software for document
management; presenting information; data management for calculation and creative data
management; designing and developing a website for working in a daily life.

ง-1

มคอ.2

202201 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
(Life Skills)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อื่น การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบ
และการคิดแบบองค์รวม การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบท
ของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทางาน ความพอเพียงในการดารงชีวิต การ
ดูแลสุขภาพของตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไขปัญหาชีวิต
Knowing and understanding self and others; rational thinking and analyzing;
systems and holistic thinking; creative decision-making and problem-solving; self-directed
learning in a context of lifelong learning; work- life balance; sufficiency in living; self- care;
stress and emotion management; solutions to life issues.
202202 ควำมเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
(Citizenship and Global Citizens)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
คุณลักษณะสาคัญของพลเมือง บทบาทของพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ องค์การระหว่างประเทศ ผลกระทบข้ามพรมแดน การวิเคราะห์และถอดบทเรียนของเหตุการณ์
ระหว่างประเทศ
Important characteristics of citizens; roles of Thai and global citizens; international
relations; international organizations; transboundary impacts; critique and lesson- learned
from international phenomena.
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
(Man, Society and Environment)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การจัดระเบียบทางสังคม
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน
Conditions of being human; cultural diversity; social order; ecological system;
natural resources and environment; utilization of natural resources; sustainable
development.
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202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและกำรพัฒนำ
3(3-0-6)
(Man, Economy and Development)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เศรษฐกิจกับการพัฒนาสังคม ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
ผู้ประกอบการเพื่อสังคม
Economy and social development; trends of economic and social development;
exclusive development; inclusive development; innovation-based development; creative
economy; community engagement; social entrepreneurship.
(2) กลุ่มวิชำภำษำต่ำงประเทศ

15 หน่วยกิต

213101 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1
3(3-0-6)
(English for Communication 1)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
พัฒ นาความสามารถของนั กศึ ก ษาในการใช้ภ าษาอั งกฤษเพื่อ การสื่ อสารในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษโดยให้ความสาคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากล
ยุ ทธ์การสื่ อสารและกลยุ ทธ์การเรี ยนภาษา ส่ งเสริมการเรียนรู้ภ าษาอังกฤษด้ว ยตนเองโดยใช้แหล่ง
ทรัพยากรที่หลากหลาย
Developing students’ abilities for effective communication in social settings;
focusing on integrated skills with the primary emphasis on listening and speaking;
developing communication and language learning strategies and promoting autonomous
learning using various resources.
213102 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2
3(3-0-6)
(English for Communication 2)
วิชำบังคับก่อน : 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
Prerequisite : 213101 English for Communication 1
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
สถานการณ์ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพื่อ
จุดประสงค์เชิงวิชาการ พัฒนากลยุทธ์การสื่อสารและกลยุทธ์การเรียนภาษา สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่งวิชาการจากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย
Further developing students’ abilities for effective communication in social and
academic settings; focusing on integrated skills, particularly listening and speaking for
academic purposes; further developing communication and language learning strategies;
and reinforcing autonomous learning using various semi-academic materials from a variety
of resources.
ง-3
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213203 ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทำงวิชำกำร
3(3-0-6)
(English for Academic Purposes)
วิชำบังคับก่อน : 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
Prerequisite : 213102 English for Communication 2
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษส าหรับจุดประสงค์เชิงวิช าการ เพื่อการสื่ อสารเชิง
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน
โดยให้ความสาคัญกับทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอนจริงและกึ่งจริง ทั้งจาก สื่อ
สิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์
Course content dealing with English for academic purposes for effective
communication in an academic field of study; text- based activities involving integrated
language skills with an emphasis on reading; exposure to both authentic and semiauthentic materials from both printed and audiovisual materials, as well as online
resources.
213204 ภำษำอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ
3(3-0-6)
(English for Specific Purposes)
วิชำบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
Prerequisite : 213203 English for Academic Purposes
พัฒนาทักษะและความสามารถทางภาษาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดประสบการณ์ตรงในการเรียนภาษาที่ใช้จริงในวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และ
สื่อโสตทัศน์ รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์ เน้นชิ้นงานที่ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้
ความสาคัญกับทักษะการอ่านและการเขียน
Further enhancement of students’ language skills and ability in science and
technology content; exposure to authentic language in science and technology from both
printed and audiovisual materials, as well as online resources; focus on text- based tasks
involving integrated skills with an emphasis on reading and writing.
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213305 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรทำงำน
3(3-0-6)
(English for Careers)
วิชำบังคับก่อน : 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
Prerequisite : 213204 English for Specific Purposes
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ เช่น
การหางาน การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัครงาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในสถานที่ทางาน พัฒนาทักษะที่จาเป็นในการเตรียมตัวสาหรับการสอบ
โทอิค (Test of English for International Communication)
Developing English skills needed for employment preparation, covering such
topics as job search, resumes, cover letters, and job interviews; effective communication
skills in the workplace; skills needed in preparing for the Test of English for International
Communication (TOEIC).
(3) กลุ่มวิชำศึกษำทั่วไปแบบเลือก

8 หน่วยกิต

202111 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร
2(2-0-4)
(Thai for Communication)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ไวยากรณ์ไทย ทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งในด้านการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน การเรียบ
เรียงภาษาไทยเพื่อการติดต่อสื่อสารและนาเสนองาน
The Thai grammar, skill of using Thai in speaking, listening, reading, and writing,
composition in Thai for communication and work presentation.
202175 ศิลปวิจักษ์
2(2-0-4)
(Art Appreciation)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจสาหรับการสร้างสรรค์ของศิลปินในหลากหลายมิติ คุณค่า
และสุนทรียะทางจิตใจ บริบทของศิลปะ วัฒนธรรมทางสายตาสู่การตีความหมายของศิลปะ บทบาทและ
ผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่านมุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มี
คุณค่าต่อตนเองและผู้อื่น ศิลปะและพิพิธภัณฑ์ ศิลปะสาธารณะ ดนตรีและศิลปะบาบัด ศิลปะเพื่อชีวิตที่
พอเพียง
Definition of art; artists’ aspiration for art creation from various perspectives; values
and aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture towards art interpretation; roles and
effects of arts in a society and world cultures through various perspectives; artwork
creation valuable for self and others; arts and museums; public arts; music and art therapy;
arts for sufficient life.
ง-5
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202181 สุขภำพองค์รวม
3(3-0-6)
(Holistic Health)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพองค์รวมและดุลยภาพสุขภาพ การควบคุมน้าหนัก การนอนหลับและการ
พักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย สุขภาพ
ทางเลือก
Concepts regarding holistic health and health balance; weight control; sleep and
relaxation; concentration and mental health; stress management; body strengthening;
alternative healthcare.
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอำชีพ
2(1-2-3)
(Professional and Community Engagement)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การทาโครงงานและกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนผ่านการทางานร่วมกับชุมชน
หรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิตและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของชุมชน
หรือกลุ่มวิชาชีพ
Projects and activities for building students’ working experiences with a community
or a professional group that enhance life skills and respond to visions and objectives of a
community or a professional group.
202241 กฎหมำยในชีวิตประจำวัน
2(2-0-4)
(Law in Daily Life)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการของกฎหมาย ลาดับชั้นของกฎหมาย กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร์ กฎหมายที่เป็น
ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน กฎหมายเกี่ยวกับบุคคล ทรัพย์สิน นิติกรรมและสัญญา สัญญากู้ยืม สัญญาจ้าง
แรงงาน สัญญาจ้างทาของ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญาค้าประกัน สัญญาจานอง
กฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค และกฎหมายพื้นฐาน
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
Basic principle of law; hierarchy of law; population registry law; useful law in daily
life law concerning person; property, juristic act and contract; loan agreement; service
contract; made-to-order contract; contract of sale; property rental contract; hire-purchase
contract; surety ship agreement; mortgage contract; basic law of family and inheritance;
consumer protection law; basic law of intellectual property.
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202324 ไทยศึกษำเชิงพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
(Pluri-Cultural Thai Studies)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การจัดการองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสังคมและวัฒนธรรมไทย พหุลักษณ์ใน
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย ความสาคัญของพหุปัญญาชาวบ้าน แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในกระแสโลก
Knowledge management and understanding of systems of Thai society and
culture; plurality in Thai economic and political development; significance of plural folk
wisdoms; concept of sufficiency economy in global trends.
202331 อำเซียนศึกษำ
2(2-0-4)
(ASEAN Studies)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทาง
สังคมและวัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่
แตกต่างกันในแต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสันติภาพกับเพื่อนในอาเซียน
คุณภาพชีวิตในระบบการศึกษาและการทางาน
Origins and purposes of ASEAN community; unity based on a socio- cultural
diversity; respects of rights, civic responsibility and human dignity under different types of
governments in each ASEAN Member State; living together happily and peacefully with
ASEAN friends; quality of life in education and working systems.
202373 กำรคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4)
(Design Thinking)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไขปัญหา การระดมความคิดและการออกแบบ
เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคม การสร้างต้นแบบ การปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอด
บทเรียน
Creative thinking; questioning and problem-solving; brainstorming and social needbased service design; prototyping; appropriate application of innovation; lessons learned.

ง-7

มคอ.2

ข หมวดวิชำเฉพำะ

112 หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชำพื้นฐำนทำงวิทยำศำสตร์และคณิตศำสตร์

42 หน่วยกิต

101302 แนวหน้ำของวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(Frontiers of Science and Technology)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จากทุกสาขา ในลักษณะสห
วิทยาการ โดยนักศึกษาจะได้ทราบถึงภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ในหลากหลาย
สาขาวิช าทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในระดั บแนวหน้า จากการบรรยายโดยอาจารย์ แ ละ
นั กวิทยาศาสตร์ ที่มีชื่อเสี ย งจากสาขาวิช าคณิตศาสตร์ ฟิสิ กส์ เคมี และชีว วิทยา ตัว อย่างหั ว ข้อการ
บรรยายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก้าวหน้าที่กาลังได้รับความสนใจมากที่สุดในปัจจุบัน เช่น นาโน
วิทยาและนาโนเทคโนโลยี พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีอวกาศ เป็นต้น หัวข้อบรรยายเหล่านี้เป็นสห
วิทยาการ สามารถช่วยเพิ่มความรู้และมุมมองด้านสหวิทยาการให้กับนักศึกษา และช่วยให้นักศึกษาเห็น
ถึงทิศทางที่ตนเองจะทุ่มเทให้งานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคต
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. เรียนรู้ทักษะการใช้ฐานข้อมูลบทคัดย่อและการอ้างอิงสากล เพื่อค้นคว้าวรรณกรรม
2. เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาเพาะต่าง ๆ
3. ค้นคว้าและติดตาม แนวโน้มการวิจัยที่สาคัญ ผู้เชี่ยวชาญในสาขา และ การวิจัยที่เกี่ยวข้องหรือมี
ผลกระทบสูง ในสาขาที่สนใจ
4. วิเคราะห์แนวโน้มการอ้างอิงและค้นคืนรายการอ้างอิง
5. สกัดและถ่ายทอดหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็นกุญแจหลัก
6. เข้าใจและร่วมการอภิปรายข้อคิดสาคัญในหัวข้อบรรยาย
7. ติดตามการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับแนวหน้า
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This course brings together students from all science undergraduate programs in a
series of interdisciplinary learning experiences. The students will obtain an overview on
frontier scientific research and get more exposure and knowledge from frontier research
in various fields of science and technology through lectures by distinguished lecturers and
scientists from mathematics, physics, chemistry, and biology. Good examples of focused
topics in Frontiers in Science and Technology are Nanoscience and Nanotechnology,
Renewable Energy, and Space Technology. All these topics are interdisciplinary and can
enhance the interdisciplinary perspective of the students and help them find out which
direction he/she can devote to advanced science and technology in the future.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. learn a skill to utilize abstract and citation database for literature search
2. gain important insights by analyzing specific parameters
3. uncover and track important research trends, field experts, and impactful or
related research in the fields of interest
4. analyze the citation trend and retrieve references
5. extract and communicate key scientific concepts and technology
6. understand and participate in a discussion on important aspects from seminars
7. engage in global frontier scientific research and technology.
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มคอ.2

102101 เคมี 1
3(3-0-6)
(Chemistry 1)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : none
ทฤษฎี อ ะตอมและโครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ตรอนของอะตอม สมบั ติ ข องธาตุ ต ามตารางธาตุ
ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี
สมบัติทั่วไปของกรดและเบส จลนพลศาสตร์เคมี
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของอะตอม สมบัติของ
ธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเททีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและเบส และจลนพลศาสตร์เคมี
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในห้องเรียนได้
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อื่นเข้าใจได้
4. มีความใฝ่รู้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
Atomic theory and electronic structure of atoms, periodic properties of atoms,
representative elements and transition metals, chemical bonding, stoichiometry, gases,
liquids, solids, chemical equilibrium, general properties of acids and bases, chemical
kinetics.
Expected Learning Outcomes :
1. Gain knowledge and understanding of atomic theory and electronic structure of
atoms, periodic properties of atoms, representative elements and transition
metals, chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids, solids, chemical
equilibrium, general properties of acids and bases, and chemical kinetics.
2. Be able to solve problems in the class.
3. Be able to describe the subject in details to others.
4. Be eager to learn, honest, punctual, disciplined, responsible, and voluntary.
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มคอ.2

102102 ปฏิบัติกำรเคมี 1
1(0-3-0)
(Chemistry Laboratory 1)
วิชำบังคับก่อน : 102101 เคมี 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 102101 Chemistry 1, or study concurrently
การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาถึงเทคนิคพื้นฐานในการทาปฏิบัติการเคมี สมบัติของ
แก๊ส สมบัติของของเหลว แบบจาลองโลหะ สมดุลเคมี การไทเทรตกรด–เบส จลนพลศาสตร์เคมี และ
ปฏิกิริยาเคมีแบบต่างๆ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
นักศึกษามีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ในห้องปฏิบัติการ มีทักษะ
พื้นฐานในการทาการทดลองในหัวข้อที่ทาปฏิบัติการ เข้าใจวิธีการบันทึกผลการทดลอง การอภิปราย และ
การสรุป อีกทั้งมีความคุ้นเคยกับวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องในแต่ล ะครั้งที่เข้าศึกษาวิช า
ปฏิบัติการ
Experimental works in the laboratory which include the basic techniques in
experimental chemistry, properties of gases and liquids, metallic models, chemical
equilibruim, acid-base titrations, chemical kinetics and various types of chemical
reactions.
Expected Learning Outcomes :
Students will gain knowledge and understanding about safety practice in
laboratory. They are expected to have experimental skill on each topic. They will know
how to record data, discuss and conclude the results. Moreover, they will have familiarity
with materials, apparatus and equipment that they use in each class.
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มคอ.2

102103 เคมี 2
3(3-0-6)
(Chemistry 2)
วิชำบังคับก่อน : 102101 เคมี 1
Prerequisite : 102101 Chemistry 1
สมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิด
ต่าง ๆ โลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเนชันของโลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์
และชีวเคมีเบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสมดุลของกรด–เบส เทอร์โมไดนามิกส์และการประยุกต์ทางเคมี
เคมีไฟฟ้า เซลล์ เคมีไฟฟ้าชนิ ดต่า ง ๆ โลหะแทรนซิชันและสารประกอบโคออร์ดิเ นชั น ของ
โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์และชีวเคมีเบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม
2. สามารถแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องในห้องเรียนได้
3. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อื่นเข้าใจได้
4. มีความใฝ่รู้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
Acid-base equilibria, thermodynamics and applications in chemistry, electrochemistry,
electrochemical cells, transition metals and coordination compounds, nuclear chemistry,
organic chemistry and introductory biochemistry, environmental chemistry.
Expected Learning Outcomes :
1. Gain knowledge and understanding Acid- base equilibria, thermodynamics and
applications in chemistry, electrochemistry, electrochemical cells, transition
metals and coordination compounds, nuclear chemistry, organic chemistry and
introductory biochemistry, environmental chemistry.
2. Be able to solve problems in the class.
3. Be able to describe the subject in details to others.
4. Be eager to learn, honest, punctual, disciplined, responsible, and voluntary.
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มคอ.2

102104 ปฏิบัติกำรเคมี 2
1(0-3-0)
(Chemistry Laboratory 2)
วิชำบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 102103 Chemistry 2, or study concurrently
การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีการศึกษาเกี่ยวกับการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและ
เบสอ่อน อุณหเคมี เคมีเทคนิคในการทาภาพพิมพ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต และเคมีสิ่งแวดล้อม
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทดลองการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบสอ่อน
อุณหเคมี เคมีเทคนิคในการทาภาพพิม พ์เขียว เคมีไฟฟ้า สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยา
ของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของสิ่งมีชีวิต และเคมีสิ่งแวดล้อม
2. มีทักษะในการทาการทดลองและการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถจัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล ตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้
4. สามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับให้ผู้อื่นเข้าใจได้
5. มีความใฝ่รู้ มีการวางแผนในการทางาน ทางานร่วมกับผู้อื่นได้ ซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา มี
ระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ และมีจิตสาธารณะ
Laboratory works which include the studies of acid and base ionization constants
of weak acids and bases, thermochemistry, chemical method of producing blueprints
objects, electrochemistry, coordination compounds, hydrocarbon reactions, tests of
compounds from living organisms, environmental chemistry.
Expected Learning Outcomes :
1. Gain knowledge and understanding of experiments on acid and base ionization
constants of weak acids and bases, thermochemistry, chemical method of
producing blueprints objects, electrochemistry, coordination compounds,
hydrocarbon reactions, tests of compounds from living organisms, and
environmental chemistry.
2. Have experimental skills and be able to use basic scientific equipments.
3. Be able to collect, calculate, and analyze experimental data based on scientific
principles and methods.
4. Be able to describe the experiments in details to others.
Be eager to learn, well organized, collaborative, honest, punctual, disciplined,
responsible, and volunteering.
5.
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มคอ.2

103121 แคลคูลัสวิเครำะห์ 1
4(4-0-8)
(Analytical Calculus 1)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุกต์ของอนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ปริพันธ์จากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. คานวณหาลิมิตของฟังก์ชันโดยใช้นิยามของลิมิต กฎของลิมิต หรือกฎของโลปีตาล
2. ตรวจสอบฟังก์ชันที่กาหนดให้ได้ว่าเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
3. คานวณหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ อาทิเช่น ฟังก์ชันเลขชี้กาลัง ฟังก์ชันลอการิทึม และ
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ โดยใช้นิยามของอนุพันธ์หรือกฎของอนุพันธ์
4. ประยุกต์อนุพันธ์มาใช้ในการร่างกราฟของฟังก์ชัน
5. ประยุกต์ใช้การประมาณค่าเชิงเส้นและวิธีนิวตันในการประมาณค่ารากของสมการ
6. พิสูจน์สูตรผลรวมโดยใช้วิธีอุปนัยทางคณิตศาสตร์
7. คานวณปริพันธ์จากัดเขตของเอกนามดีกรีต่าโดยใช้นิยามผลรวมรีมันท์
8. คานวณปริ พัน ธ์ไม่จ ากัดเขตและปริพันธ์จากัดเขตของฟังก์ชันพื้นฐาน โดยใช้เทคนิคการหา
ปริพันธ์โดยการแทนค่า
Limits of functions, continuity, the derivative, applications of the derivative, inverse
functions, mathematical induction, the definite integral and the fundamental theorem of
calculus.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. compute limits of functions, by either applying the definition of the limit, rules of
limits or l’Hôpital’s rule;
2. determine whether a given function is continuous;
3. compute the derivatives of various functions, including exponential, logarithmic and
trigonometric functions, by either applying the definition or the rules for derivatives;
4. sketch graphs of functions by making use of the derivative;
5. apply linear approximation and Newton’s method for root finding;
6. show that sum formulas hold by using mathematical induction;
7. compute integrals of low-order monomials using Riemann sums;
8. compute the indefinite and definite integrals of basic functions, including
integration by substitution.
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มคอ.2

103122 แคลคูลัสวิเครำะห์ 2
(Analytical Calculus 2)

4(4-0-8)

วิชำบังคับก่อน : 103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103121 Analytical Calculus 1, or consent of the School
เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ลาดับและ
อนุกรม พหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์และเรขาคณิต ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผา่ นรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. คานวณหาปริพันธ์โดยเทคนิคการหาปริพันธ์แบบต่าง ๆ ได้แก่ เทคนิคการหาปริพันธ์โดยการแยกส่วน การหา
ปริพันธ์โดยใช้เศษส่วนย่อย การแทนค่าด้วยฟังก์ชันตรีโกณมิติ และการแทนค่าอื่น ๆ
2. เรียนรู้และคานวณปริพันธ์ไม่ตรงแบบ
3. คานวณหาลิมิตของลาดับและอนุกรมโดยใช้บทนิยามของลิมิตหรือกฎของลิมิต
4. คานวณพหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์
5. คานวณการดาเนินการของเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และใช้การดาเนินการในการแก้ปัญหา
6. สร้างสมการเส้นตรงและสมการระนาบบนปริภูมิสามมิติ
7. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์บนปริภูมิสามมิติ และคานวณหาความยาวของเส้นโค้ง
8. อธิบายได้ว่าฟังก์ชันหลายตัวแปรที่กาหนดให้เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องหรือไม่
9. คานวณอนุพันธ์ย่อย อนุพันธ์ระบุทิศทาง และเกรเดียนต์
10. หาค่าสุดขีดเฉพาะที่ของฟังก์ชัน 2 ตัวแปร
Techniques of integration (of functions of a single variable), improper integrals, numerical
integration, sequences and series, Taylor polynomials and Taylor series, vectors and geometry,
vector valued functions, functions of several variables, partial derivatives and applications.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. compute integrals using techniques such as integration by parts, partial fractions and
trigonometric and other substitutions;
2. recognize and compute improper integrals;
3. compute limits of sequences and series, by either using the definition or rules of limits;
4. compute Taylor polynomials and Taylor series;
5. perform arithmetic operations on vectors in three- dimensional space and apply them
for problem solving;
6. work with equations of lines and planes in three-dimensional space;
7. differentiate and integrate vector- valued functions in three- dimensional space, and
compute lengths of curves;
8. explain whether a function of several variables is continuous;
9. compute partial derivatives, directional derivatives and gradients;
10. find local extrema of functions of two variables.
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มคอ.2

103141 วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
(Statistical Methods)
วิชำบังคับก่อน : 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103122 Analytical Calculus 2, or consent of the School
แนวคิดหลักและวิธีเชิงสถิติ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลางและการแปรผัน ทฤษฎีเบื้องต้นของความ
น่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญ การแจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การ
ประมาณ การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติได้
2. วัดค่ากลาง ตาแหน่ง และการวัดการกระจายของข้อมูลได้ รวมทั้งสามารถเลือกใช้ค่ากลางและ
การวัดการกระจายของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
3. อธิบ ายความหมายของค าศั พท์ ที่ส าคั ญและทฤษฎีเบื้ อ งต้นเกี่ยวกับ ความน่าจะเป็น ได้ และ
คานวณค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ได้
4. อธิบายความหมาย จาแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และยกตัวอย่างของตัวแปรสุ่มแต่ละประเภทได้
5. อธิบายสมบัติที่สาคัญ ยกตัวอย่าง พร้อมทั้งคานวณความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญได้
6. อธิบายสมบัติที่สาคัญ อีกทั้งคานวณความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบปรกติได้
7. อธิบายแนวคิดและหลักการของการชักตัวอย่าง รวมถึงนาทฤษฎีบทการชักตัวอย่างไปประยุกต์ใช้
ในโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
8. อธิบายหลักการของการประมาณค่าพารามิเตอร์ได้ อีกทั้งประมาณค่าพารามิเตอร์ได้
9. อธิบายหลักการและวิธีการทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้ รวมถึงประยุกต์การทดสอบสมมติฐาน
กับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
10. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์ความแปรปรวน รวมถึงประยุกต์การวิเคราะห์ ความแปรปรวน
กับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
11. อธิบายหลักการของการวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ รวมถึงประยุกต์การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์กับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
12. อธิบายหลักการและวิธีการของการทดสอบด้วยไคกาลังสอง รวมถึงประยุกต์การทดสอบด้วยไค
กาลังสองกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
13. อธิบายหลักการของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ รวมถึงประยุกต์สถิติไม่อิงพารามิเตอร์กับโจทย์ปัญหา
ทางสถิติได้
ง-16

มคอ.2

Fundamental concepts and statistical methods, measures of central tendency and
variation, basic probability theory, distribution of some important discrete random
variables, normal distribution, sampling theory, estimation, hypothesis test, variance
analysis, regression and correlation analyses, chi-square test, nonparametric statistics.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain the ideas and fundamental principles of statistics;
2. measures the central tendency and variation of the data, and choose a suitable
method to measure the central tendency and variation of the data;
3. explain the meaning of important statistical terminology and the basic theorems
of probability, and calculate the probability of an event;
4. explain the meaning of random variable, classify random variables by type, and
give an example for each type of the random variable;
5. explain the main properties, give examples, and calculate the probability of events
related with the main discrete random variables;
6. explain the main properties and calculate the probability of events related with a
normal random variable;
7. explain the ideas and the key concepts of sampling theory, and apply the sampling
theory to problems in statistics;
8. explain the key concepts of parameter estimation, and estimate the statistical
parameters;
9. explain the key concepts and the method of hypothesis testing, and apply
hypothesis testing to problems in statistics;
10. explain the key concepts of variance analysis, and apply variance analysis to
problems in statistics;
11. explain the key concepts of regression and correlation analysis, and apply the
regression and correlation analysis to problems in statistics;
12. explain the key concepts and the method of chi- square testing, and apply chisquare testing to problems in statistics;
13. explain the key concepts of nonparametric statistics, and apply nonparametric
statistics to problems in statistics.
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103251 กำรเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยำศำสตร์
4(3-3-6)
(Scientific Computer Programming)
วิชำบังคับก่อน : 202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
Prerequisite : 202109 Use of Application Programs for Learning
ทฤษฎีพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ ตัวแปร การดาเนินการพีชคณิต นิพจน์ เงื่อนไข การดาเนินการ
ตรรกศาสตร์ การวนซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและส่งออกแฟ้มข้อมูล
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายทฤษฎีพื้นฐาน ประวัติ และงานประยุกต์ทางคอมพิวเตอร์
2. ออกแบบและสามารถเขียนโปรแกรม เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยใช้
ภาษาการเขียนโปรแกรมระดับขั้นสูง
3. แปลโปรแกรม และแก้จุดบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก
Basic theory of computers, variables, algebraic operation, expressions, conditions,
logical operations, loops, arrays, functions, input/output to files.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the theory, history and applications of computers;
2. design and code a computer program which solves mathematical and scientific
problems in a high-level programming language;
3. compile and debug small-sized computer programs.
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104171 ชีววิทยำ 1
3(3-0-6)
(Biology 1)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลั ก เกณฑ์ ท างชี ว วิท ยา การจั ด ระบบโครงสร้ า งของสิ่ งมี ชี วิต พลั ง งานกั บ เซลล์ หลั ก การ
ถ่ายทอดกรรมพันธุ์ อณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีดีเอ็นเอ วิวัฒนาการ โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม
และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้รับ:
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. รู้ความหมายชีววิทยาและกระบวนการศึกษาสิ่งมีชีวิต
2. อธิบายโครงสร้าง องค์ประกอบและหน้าที่ของเซลล์
3. อธิบายการสร้างพลังงานของสิ่งมีชีวิตและการทางานของเอนไซม์
4. รู้ความต่อเนื่องของชีวิตและการถ่ายทอดพันธุกรรม
5. อธิบายกลไกในการไหลของข้อมูลพันธุกรรมในเซลล์และการประยุกต์ใช้ประโยชน์
6. รู้ถึงกลไกในการเกิดวิวัฒนาการ
7. จาแนกระบบนิเวศวิทยา การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Biological concepts, organization of life, energy and life, principles of heredity,
molecular genetics and DNA technology, evolution, structure of ecosystems, behavior
and adaptation of life.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. Meaning of biological processes and organisms.
2. Describe the cells structure, composition and function.
3. Explain to generate power of life and function of the enzyme.
4. Knowing the continuity of life and inheritance.
5. Describe the mechanism of gene flow in cells, and its applications.
6. Knowing the mechanism of evolution.
7. Classify ecological system, adaptation and coexistence of life within the
environment.
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104172 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 1
1(0-3-0)
(Biology Laboratory 1)
วิชำบังคับก่อน : 104171 ชีววิทยา 1 หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 104171 Biology 1 or concomitant study
การทดลองต่าง ๆ ทางชีววิทยาเพื่อเสริมประกอบความรู้ในวิชาชีววิทยา 1
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดว่ำจะได้รับ:
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. รู้การใช้กล้องจุลทรรศน์แบบ compound microscope และแบบ stereomicroscope
2. จาแนกเซลล์โปรแคริโอตและยูแคริโอตได้
3. อธิบายการขนส่งสารผ่านเข้าออกเซลล์ในแบบต่าง ๆ ได้
4. อธิบายการทางานของเอนไซม์ได้
5. อธิบายกระบวนการสังเคราะห์แสงและการหายใจได้
6. บอกความแตกต่างของกระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสและไมโอซิส
7. รู้ลักษณะพันธุกรรมแบบต่าง ๆ บนตัวนักศึกษาและหาโอกาสความน่าจะเป็นของการถ่ายทอด
พันธุกรรมตามกฎเมนเดล
8. รู้และอธิบายระบบนิเวศทั้งบนบกและในน้าได้
Various experiments in biology to enhance knowledge in Biology I.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. use a microscope, compound microscope and stereomicroscope
2. can classify prokaryote and eukaryote cells
3. describe the transportations of substances into the cells
4. describe the function of enzymes
5. describe the process of photosynthesis and respiration
6. tell the difference of a process of cell division, mitosis and meiosis
7. know the genetic characteristics of different students and the opportunities
of Mendelian inheritance rules
8. describe ecosystems both on land and wetland.
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104173 ชีววิทยำ 2
3(3-0-6)
(Biology 2)
วิชำบังคับก่อน : 104171 ชีววิทยา 1 และ 104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
Prerequisite : 104171 Biology 1 and 104172 Biology Laboratory 1
โดเมนแบคทีเรียและอาร์เคีย อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์
การจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์
การรักษาสมดุล การเจริญเติบโต
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ:
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายและจาแนกโดเมนแบคทีเรียและอาร์เคีย
2. อธิบายและจาแนกอาณาจักรโพรทิสตาได้
3. อธิบายและจาแนกอาณาจักรฟังไจได้
4. อธิบายและจาแนกอาณาจักรพืชได้
5. อธิบายและจาแนกอาณาจักรสัตว์ได้
6. อธิบายการจัดระเบียบโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์ได้
7. อธิบายและเปรียบเทียบระบบอวัยวะของสิ่งมีชีวิตได้
8. อธิบายและเปรียบเทียบระบบภูมิคุ้มกันของสิ่งมีชีวิตได้
9. อธิบายและเปรียบเทียบการรักษาสมดุลของสิ่งมีชีวิตได้
10. อธิบายและเปรียบเทียบระบบสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้
11. อธิบายและเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของสัตว์ได้
The classification of organisms, bacteria, archaea, protista, fungi, plant kingdom,
animal kingdom, organization and function of plant and animal tissues, organ system,
immune system, homeostasis, reproduction and animal development.
Expected Learning Outcomes :
Upon completion of this course, students will be able to:
1. explain and classify Domain Bacteria and Archaea;
2. explain and classify Kingdom Protista;
3. explain and classify Kingdom Fungi;
4. explain and classify plant kingdom;
5. explain and classify animal kingdom;
6. explain the organization and function of plant and animal tissues;
7. explain and compare organ system of organisms;
8. explain and compare immune system of organisms;
9. explain and compare homeostasis of organisms;
10. explain and compare reproduction of organisms;
11. explain and compare animal development.
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104174 ปฏิบัติกำรชีววิทยำ 2
1(0-3-0)
(Biology Laboratory 2)
วิชำบังคับก่อน : 104173 ชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน
Prerequisite : 104173 Biology 2 or concomitant study
การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อเสริมและประกอบความรู้ในวิชาชีววิทยา 2
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ:
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถทาปฏิบัติการได้สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎีได้
2. สามารถวางแผนการทดลองที่สอดคล้องกับเนื้อหาทางทฤษฎีได้
3. สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
4. สามารถทาปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยต่อตัวเองและผู้อื่น
5. ได้ทักษะความรู้การทางานกลุ่มและเดี่ยวได้
6. สามารถนาเอาความรู้จากทฤษฎีและปฏิบัติการไปใช้ในชีวิตประจาวันได้
Systematics and animal experiments related to Biology II course.
Expected Learning Outcomes :
Upon completion of this course, students will be able to
1. perform the experiment in accordance with Biology II course;
2. design the experiment in accordance with Biology II course;
3. use the scientific equipment to carry out experiments;
4. carry out the experiment under safety without injury of yourself or others;
5. have skill for work as a team and individually;
6. apply the knowledge for daily life.
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105111 กลศำสตร์และควำมร้อน
3(3-0-6)
(Mechanics and Heat)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การเคลื่อนที่แบบหมุน ของไหล ความร้อนและอุณ
หพลศาสตร์ และคลื่นกล
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับกลศาสตร์ ความร้อน และคลื่นกลได้
2. ดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณที่เกี่ยวกับกลศาสตร์และความร้อน
Newton’ s laws of motion, work and energy, rotational motion, fluids, heat and
thermodynamics, mechanical waves.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the physics concepts in problems involving mechanics, heat and mechanical waves
2. execute basic problem-solving strategy for problems in mechanics and heat.
105112 ไฟฟ้ำแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
(Electricity, Magnetism, and Modern Physics)
วิชำบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์และความร้อน
Prerequisite : 105111 Mechanics and Heat
แรงและสนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรงและสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสง กลศาสตร์ควอนตัม สัมพัทธภาพพิเศษ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และ
ฟิสิกส์ยุคใหม่ได้
2. ดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่ได้
Electric forces and fields, electric potential, electric circuits, magnetic forces and
fields, geometrical optics, interference and diffraction, quantum mechanics, and special
relativity.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the physics concepts in problems involving electricity and magnetism,
optics, and modern physics
2. execute basic problem- solving strategy for problems in electricity and
magnetism, optics, and modern physics.
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105196 ปฏิบัติกำรกลศำสตร์และควำมร้อน
1(0-3-0)
(Mechanics and Heat Laboratory)
วิชำบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์และความร้อน หรือเรียนควบคู่กับ 105111 กลศาสตร์และความร้อน
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 105111 Mechanics and Heat, or concurrent study, or consent of the School
การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิ กส์ ที่จะสนับสนุนทฤษฎีในวิชากลศาสตร์และความร้อน และเพื่อ
ประสบการณ์ด้านการทดลอง จะต้องทาการทดลองทางด้านกลศาสตร์ คลื่นและของไหล 8 การทดลอง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ใช้อุปกรณ์ในห้องทดลองที่เกี่ยวกับกลศาสตร์และความร้อนได้
2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนทางการทดลองทางกลศาสตร์ได้
3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการทดลองด้วยการพล็อตกราฟเส้นตรงบนสเกลปกติได้
This course is intended to expose student to hand- on basic physics experiments
supporting contents described in 105111 Mechanics and Heat. The student must perform
at least 8 experiments covering mechanics, wave and fluids.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. use the equipment in the laboratory
2. estimate experimental errors
3. analyze the experimental data by means of linear plots in a normal scale.
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105197 ปฏิบัติกำรไฟฟ้ำแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1(0-3-0)
(Electricity Magnetism and Modern Physics Laboratory)
วิชำบังคับก่อน : 105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 105196 Mechanics and Heat Laboratory, or consent of the School
เช่ น เดี ย วกั บ วิ ช าปฏิ บั ติ ก ารกลศาสตร์ แ ละความร้ อ น แต่ ท ดลองในเรื่ อ ง ไฟฟ้ า แม่ เ หล็ ก
วงจรไฟฟ้า ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ใช้อุปกรณ์ในห้องทดลองที่เกี่ยวกับไฟฟ้า แม่เหล็ก และแสงได้
2. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนทางการทดลองได้
3. วิเคราะห์ข้อมูลทางการทดลองด้วยการพล็อตกราฟเส้นตรงบนสเกลกึ่งลอการิทึมได้
In a similar manner to Mechanics and Heat Laboratory, this course is supporting
contents described in 105112 Electricity Magnetism and Modern Physics. The student
must perform at least 8 experiments covering electricity, magnetism, electric circuits,
optics, and modern physics.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. use the equipment in the laboratory
2. estimate experimental errors
3. analyze the experimental data by means of linear plots in a semi-log scale.
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(2) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนบังคับ

50 หน่วยกิต

103115 หลักกำรทำงคณิตศำสตร์
4(4-0-8)
(Principles of Mathematics)
วิชำบังคับก่อน : 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103122 Analytical Calculus 2, or consent of the School
ตรรกศาสตร์ แ ละการพิ สู จ น์ ตั ว เชื่ อ มเชิ ง ตรรกะ ตั ว ระบุ ป ริ ม าณ เทคนิ ค การพิ สู จ น์ เซต
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน จานวนเชิงการนับ จานวนธรรมชาติและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. จาแนกความเป็นประพจน์ของข้อความต่าง ๆ ได้
2. ยกตัวอย่างประพจน์เชิงซ้อนรูปแบบต่าง ๆ และสามารถอธิบายถึงขั้นตอนในการหาค่าความจริง
ของประพจน์เหล่านั้นได้
3. ตรวจสอบความสมมูลกันของ 2 ประพจน์ใด ๆ ได้
4. พิสูจน์ความเป็นสัจนิรันดร์ของประพจน์ได้
5. ตรวจสอบความสมเหตุสมผลของการอ้างเหตุผลได้
6. อธิบายบทนิยามของ จานวนคู่ จานวนคี่ จานวนเฉพาะ จานวนตรรกยะ จานวนอตรรกยะ
7. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ข้อความ ถ้า...แล้ว.../....ก็ต่อเมื่อ..../ถ้า(....หรือ....)แล้ว.../...หรือ...
ได้ถูกต้อง
8. กาหนดวิธีที่จะใช้ในการพิสูจน์ข้อความต่าง ๆ ได้ถูกต้อง และเหมาะสม
9. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับจานวนคู่ จานวนคี่ จานวนเฉพาะ จานวนตรรกยะ และจานวนตรรกยะ
10. อธิบายเค้าโครงการพิสูจน์ การเป็นสับเซตกัน การเท่ากัน การดาเนินการต่าง ๆ บนเซต
11. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซต ในระดับเบื้องต้นได้
12. อธิบายบทนิยาม คู่อันดับ ผลคูณคาร์ทีเซียน ความสัมพันธ์ โดเมนและเรนจ์ของความสัมพันธ์
สมบัติของความสัมพันธ์ ประเภทของความสัมพันธ์
13. พิสูจน์ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความสัมพันธ์ได้
14. อธิบายบทนิยาม ฟังก์ชัน และประเภทต่าง ๆ ของฟังก์ชัน พร้อมทั้งพิสูจน์ ข้อความที่เกี่ยวข้องกับ
หัวข้อนี้ได้
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Logic and proof, logical connectives, quantifiers, techniques of proof, sets, relations
and functions, cardinal numbers, natural numbers and mathematical induction.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. classify sentences as a statements;
2. give examples of complex statements and explain how to determine their truth
values;
3. check whether two statements are equivalent;
4. prove that a statement is a tautology;
5. check the validity of any logical argument;
6. give and explain the definition of even number, odd number, prime number,
rational number and irrational number;
7. explain the structure of a proof (“if-then” statement, “for every” statement, “if
and only if” statement, “or” statement);
8. determine the appropriate and correct method of proof for a given statement;
9. prove statements involving numbers, or disprove by counterexample;
10. explain the structure of proof (regarding subsets, equality of sets, set operations)
11. prove statements involving sets, or disprove by counterexample;
12. give and explain the definitions of ordered pair, Cartesian product, relation, domain
and range of relation, properties of a relation;
13. Prove statements involving relations, or disprove by counterexample;
14. Give and explain the definitions of functions, type of functions, and prove
statements involving functions, either directly or by counterexample.
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103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4(4-0-8)
(Linear Algebra 1)
วิชำบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or consent of the School
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลง
เชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน การฉายเชิงตั้งฉาก กระบวนการของกราม-ชมิดต์ ค่าเฉพาะและเวกเตอร์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถเขียนระบบสมการเชิงเส้นในรูปของเมทริกซ์ได้
2. ใช้การดาเนินการพีชคณิตของเมทริกซ์ รวมถึงการดาเนินการเชิงแถวเบื้องต้นเพื่อเปลี่ ยนรูป
เมทริกซ์ให้อยู่ในรูปเอชชีลอน เพื่อจะระบุว่าเมทริกซ์จัตุรัสหนึ่ง ๆ มีตัวผกผันการคูณหรือไม่
3. คานวณหาตัวกาหนดของเมทริกซ์โดยใช้วิธีโคแฟคเตอร์ และโดยการดาเนินการเชิงแถม
4. แสดงได้ว่าเซตของเวกเตอร์หนึ่ง ๆ ที่กาหนดให้ เป็นปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ย่อย หรือเป็น
ฐานหลักหรือไม่
5. หาปริภมูมิคอลัมม์ ปริภูมิแถว ปริภูมินูลล์ ของเมทริกซ์ได้
6. พิจารณาได้ว่าการแปลงหนึ่ง ๆ เป็นการแปลงเชิงเส้นหรือไม่
7. หาเร้นท์และเคอเนลล์ของการแปลงเชิงเส้นหนึ่ง ๆ ได้
8. คานวณหาผลคูณภายในระหว่างสองเวกเตอร์ที่กาหนดให้ได้
9. เข้าใจการแปลงเชิงฉาก ภาพฉายเชิงฉาก และประยุกต์ใช้ขั้นตอนของแกรม-สมิทท์เพื่อหาฐานหลักเชิงฉากได้
10. คานวณหาค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงสาหรับเมทริกซ์หนึ่ง ๆ ที่กาหนดให้ได้
Systems of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, basis, linear
independence and dimension, linear transformations, inner product spaces, orthogonal
projections, Gram-Schmidt process, eigenvalues and eigenvectors.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. express systems of linear equations in matrix form and solve them using Gaussian elimination;
2. perform matrix operations, row operations and find echelon forms to determine
whether a square matrix is invertible;
3. compute determinants of matrices both by cofactor expansion and by row reduction;
4. determine whether a given set of vectors is a vector space, subspace, and a basis
of a vector space;
5. find the column space, row space, and null space of a matrix;
6. determine whether a transformation is linear;
7. find the range and kernel of a linear transformation;
8. compute the inner product of two vectors;
9. use orthogonal transformations, apply the Gram- Schmidt process to find an
orthonormal basis;
10. calculate the eigenvalues and eigenvectors of a given matrix.
.
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103213 พีชคณิตนำมธรรม
4(4-0-8)
(Abstract Algebra)
วิชำบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or consent of the School
กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปลี่ยน เซตร่วมเกี่ยวและผลคูณตรง สาทิสสัณฐาน และกรุป
ผลหาร ริงและฟีลด์ร่วมกับอินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายสมบัติของกรุป ริง และฟีลด์
2. ยกตัวอย่างเซตและการดาเนินการที่มีสมบัติของกรุป ริง และฟีลด์
3. อธิบายสมบัติของกรุปย่อย เซตร่วมเกี่ยว ผลคูณตรง และกรุปผลหาร
4. อธิบายสมบัติที่เหมือนและแตกต่างกันของกรุป และกรุปย่อย ผ่านวิธีคิดของสาทิสสัณฐานและ
สมสัณฐาน
5. แจกแจงสมาชิกของกรุปการเรียงสับเปลี่ยนและกรุปย่อยการเรียงสับเปลี่ยน
6. อธิบายบสมบัติของอินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ผลหาร และริงพหุนาม
Groups and subgroups, permutations, cosets and direct products, homomorphisms
and quotient groups, rings and fields with integral domains, quotient fields, polynomial
rings.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain the properties of groups, rings and fields;
2. give examples of sets with operations satisfying the properties of group, ring or field;
3. explain the properties of subgroups, cosets, direct products and quotient groups;
4. describe how groups and subgroups are similar/ different via homomorphism and
isomorphism properties;
5. list elements of permutation groups and permutation subgroups;
6. explain the properties of integral domains, quotient fields and polynomial rings.
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103221 แคลคูลัสขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Calculus)
วิชำบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103102 Calculus 2, or 103122 Analytical Calculus 2, or consent of the School
การหาปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ในพิกัดเชิงขั้ว ปริพันธ์ในพิกัดทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกัด
ทรงกลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. วาดกราฟในพิกัดเชิงขั้ว พื้นผิวควอดริกในสามมิติ
2. หาค่าสุดขีดโดยใช้ตัวคูณลากรานจ์
3. หาปริพันธ์สองชั้นและสามชั้น โดยสามารถวาดกราฟของอาณาบริเวณที่เกี่ยวข้อง ในพิกัดเชิงฉาก
เชิงขั้ว ทรงกระบอก และทรงกลม
4. หาปริพันธ์เชิงเส้นในบริบทของสเกลาร์ฟิลด์ และในบริบทของเวกเตอร์ฟิลด์
5. ใช้ทฤษฎีบทของกรีนในบริบทที่ถูกต้อง
6. ใช้ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ได้ถูกต้อง โดยสามารถคาณวนไดเวอร์เจนซ์ของเวกเตอร์ฟิลด์ได้
7. ใช้ทฤษฎีบทของสโตกส์ได้ โดยสามารถคานวนเคิรล์ของเวกเตอร์ฟิลด์
8. วินิจฉัยว่า เวกเตอร์ฟิลด์อนุรักษ์หรือไม่ และหาฟังก์ชันศักย์ของเวกเตอร์ฟิลด์ที่อนุรักษ์ และ
สามารถวินิจฉัยว่า ปริพันธ์เชิงเส้นมีความไม่ขึ้นอยู่กับวิถีหรือไม่
Quadric surfaces, Lagrange multipliers, multiple integration, integrals in polar,
cylindrical and spherical coordinates, vector fields, line and surface integrals, Green’s and
Stoke’s theorems.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. draw graphs in polar coordinates as well as quadric surfaces in three dimensions;
2. find extrema using Lagrange multipliers;
3. compute double and triple integrals along with graphing concerned domains in
rectangular, polar, cylindrical and spherical coordinates;
4. compute line integrals in the contexts of scalar fields and vector fields;
5. use Green’s Theorem correctly in the right context;
6. use the Divergence Theorem properly, and compute the divergence of a vector field;
7. use Stokes’ Theorem properly and compute the curl of a vector field;
8. determine whether a given vector field is conservative, compute the potential
function of a conservative vector field, and determine whether a given line
integral is path independent or not.
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103222 กำรวิเครำะห์ 1
4(4-0-8)
(Analysis 1)
วิชำบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or consent of the School
จานวนจริง ลาดับ ลิมิต ภาวะต่อเนื่อง ทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายสมบัติของจานวนจริงได้
2. บอกนิยามและหาลิมิตของลาดับได้
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างลาดับลู่เข้าและลาดับลู่ออกได้
4. บอกนิยามและหาลิมิตของฟังก์ชันได้
5. บอกนิยามและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องได้
6. บรรยายเกี่ยวกับทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริงได้
The real numbers, sequences, limits, continuity, topology of the real line.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the properties of the real numbers;
2. state the definition of limit of a sequence and find such limits;
3. explain the difference between convergent and divergent sequences;
4. state the definition of limit of a functions and find such limits;
5. state the definition of continuity and give proofs on continuous functions;
6. discuss the topology of the real line.
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103223 กำรวิเครำะห์ 2
(Analysis 2)
วิชำบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103222 Analysis 1, or consent of the School

4(4-0-8)

อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์ ลาดับและอนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมกาลัง อนุกรม
เทย์เลอร์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาอนุพันธ์และปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันได้
2. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างลาดับและอนุกรมได้
3. พิจารณาการลู่เข้าและลู่ออกของอนุกรมอนันต์ได้
4. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบสัมบูรณ์และการลู่เข้าแบบมีเงื่อนไขได้
5. อธิบายความแตกต่างระหว่างการลู่เข้าแบบรายจุดและการลู่เข้าแบบสม่าเสมอได้
6. หารัศมีการลู่เข้าของอนุกรมกาลังได้
7. หาอนุกรมเทย์เลอร์ของฟังก์ชันได้
The derivative, the Riemann integral, infinite series, sequences and series of
functions, power series, Taylor series.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. find the derivative and Riemann integral of a function;
2. explain the relationship between sequences and series;
3. examine the convergence and divergence of infinite series;
4. explain the difference between absolute convergence and conditional
convergence;
5. explain the difference between pointwise convergence and uniform
convergence;
6. find the radius of convergence of a power series;
7. find the Taylor series of a function.
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103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
4(4-0-8)
(Complex Variables)
วิชำบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103223 Analysis 2, or consent of the School
จานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ของ
ฟังก์ชันเชิงซ้อน ทฤษฎีบทของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์ละอนุกรมลอเรนต์ ส่วนตกค้าง โพล การส่งโดย
ฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายสมบัติของจานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์
2. หาอนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน
3. อธิบายสมบัติของโคชี อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์
4. หาอนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมลอเรนต์ของฟังก์ชันเชิงซ้อน
5. หาส่วนตกค้าง
6. อธิบายสมบัติของโพล การส่งโดยฟังก์ชันมูลฐาน การส่งคงรูป
Complex numbers, functions of a complex variable, differentiation, analytic functions,
complex integration, Cauchy’s theorem, Taylor and Laurent series, residues, poles, mappings
by elementary functions, conformal mappings.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the properties of complex numbers, functions of a complex variable and
analytic functions;
2. find complex derivatives and complex integrals;
3. explain the properties relating of Cauchy’s Theorem, Taylor and Laurent series;
4. find Taylor and Laurent series of complex functions;
5. find residues;
6. explain the properties of poles, mappings by elementary functions and
conformal mappings.
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103231 สมกำรเชิงอนุพันธ์ 1
4(4-0-8)
(Differential Equations 1)
วิชำบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103102 Calculus 2, or 103122 Analytical Calculus 2, or consent of the School
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าตั้งต้น วิธีการ
อนุกรมกาลัง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้นและการประยุกต์ การแปลงลาปลาซ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้
2. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งได้
3. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้
4. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสองได้
5. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสูงได้
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นสามัญอันดับสูงได้
7. ใช้วิธีการอนุกรมกาลังหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญได้
8. ใช้การแปลงลาปลาซหาผลผลเฉลยของปัญหาค่าตั้งต้นสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งและสองได้
9. เชื่อมโยงการประยุกต์ใช้สมการเชิงอนุพันธ์กับปัญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ และปัญหาอื่นในชีวิตประจาวันได้
First order ordinary differential equations, second order ordinary differential
equations, initial value problems, the power series method, higher order linear ordinary
differential equations and applications, the Laplace transform.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. solve first order ordinary differential equations;
2. solve first order initial value problems;
3. solve second order linear ordinary differential equations;
4. solve second order linear initial value problems;
5. solve higher order linear ordinary differential equations;
6. solve higher order linear initial value problems;
7. apply the power series method to solve linear ordinary differential equations;
8. use the Laplace transform to solve first and second linear order initial value problems;
9. connect differential equations to problems in mathematics, science, engineering
and daily life.
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103232 สมกำรเชิงอนุพันธ์ 2
4(4-0-8)
(Differential Equations 2)
วิชำบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103231 Differential Equations 1, or consent of the School
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วย
การแยกตัวแปร การหาผลเฉลยด้วยวิธีลักษณะเฉพาะ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการลาปลาซ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง
2. แสดงสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงในเทอมของระบบสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง
3. อธิบายแนวคิดและสมบัติของอนุกรมฟูเรียร์
4. คานวณอนุกรมฟูเรียร์ของฟังก์ชันพื้นฐาน
5. อธิบายแนวคิดและสมบัติของการแปลงฟูเรียร์
6. หาผลเฉลยของปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสองที่เกี่ยวข้องกับ สมการคลื่น
สมการความร้อน สมการลาปราซ บนโดเมนที่เป็นเซตจากัดและไม่จากัดโดยใช้การแยกตัวแปร
และอนุกรมหรือการแปลงฟูเรียร์
7. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้นอันดับหนึ่งโดยใช้วิธีลักษณะเฉพาะ
Systems of linear differential equations, Fourier analysis, partial differential
equations, solutions by separating variables, solutions by characteristics methods, wave
equation, heat equation, Laplace equation.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. solve some systems of linear first order ordinary differential equations;
2. express a higher order linear ordinary differential equation as a system of first order
equations;
3. explain the concept of Fourier series and their properties;
4. compute the Fourier series of basic functions;
5. explain the concept of Fourier transforms and their properties;
6. solve second order linear boundary value problems involving the wave, heat and
Laplace equations on finite and infinite domains using separation of variables and
Fourier series/transforms;
7. solve first order linear and quasilinear partial differential equations by the method
of characteristics.
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103252 กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
(Numerical Analysis)

4(4-0-8)

วิชำบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 และ 103212 พีชคณิตเชิงเส้น และ
103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103231 Differential Equations 1, 103212 Linear Algebra 1 and
103223 Analysis 2, or consent of the School.
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ทฤษฎีการประมาณค่า การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่า
ด้วยพหุนาม การประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุด การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์
สามัญ และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. เรียนรู้การแทนจานวนบนคอมพิวเตอร์ ขีดจากัดและค่าคลาดเคลื่อนปัดเศษ
2. ประยุกต์วิธีทาซ้าพื้นฐานเพื่อประมาณรากของสมการไม่เชิงเส้น และวิเคราะห์การลู่เข้าของวิธีนิวตัน
3. อธิบายหลักการสาคัญของการประมาณค่าในช่วง สร้างพหุนามประมาณค่าในช่วงโดยพหุนามลาก
รองจ์และผลต่างตัวหารนิวตัน
4. อธิบายหลักการของการประมาณค่าของวิธีกาลังสองน้อยสุด
5. หาผลเฉลยของระบบเชิงเส้นได้โดยวิธีการกาจัดแบบเกาส์ การแยกแฟกเตอร์แบบ LU วิธีทาซ้าเกาส์ยาโคบี วิธีทาซ้าเกาส์-ไซเดล และวิเคราะห์เงื่อนไขการลู่เข้า
6. ค านวณค่ า ประมาณของอนุพั นธ์ด้วยวิธีผลต่ า งข้ า งหน้า ผลต่ า งย้อ นหลั ง และผลต่ า งกลาง และ
วิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน
7. คานวณค่าประมาณของปริพันธ์โดยใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมู กฎของซิมป์สัน และ/หรือสูตรนิวตัน-คต อันดับสูง
8. คานวณหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่าเริ่มต้น และปัญหาค่าขอบ ทั้งที่เป็นประเภทอนุพันธ์สามัญ
และประเภทอนุพันธ์ย่อย โดยระเบียบวิธีเชิงตัวเลขพื้นฐาน
Error analysis, approximation theory, interpolation and polynomial approximation,
Least-Squares Regression, numerical differentiation and integration, solutions of system of linear
equations, solutions of system of nonlinear equations, numerical solutions of initial- value
problems and boundary- value problems of ordinary differential equations and partial
differential equations.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe how numbers are represented on computers, its limitations and round-off errors;
2. apply basic iterative methods to approximate roots of nonlinear equations;
3. explain the key concepts of interpolation, use Lagrange basis polynomial functions and
Newton divided difference to construct the interpolating polynomial functions;
4. explain the key concepts of the least-squares method;
5. find solutions of linear systems by applying Gaussian elimination, Gauss- Jacobi and
Gauss-Seidel iterative methods;
6. calculate the approximate values of derivatives by forward, backward, and central
difference formulas;
7. calculate the approximate values of definite integrals using the Trapezoidal rule,
Simpson’s rule, and/or High-order Newton-Cotes formulas;
8. find solutions of initial- value problems and boundary- value problems of ordinary
differential equations and partial differential equations by basic numerical methods.
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103342 ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น
4(4-0-8)
(Probability Theory)
วิชำบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103223 Analysis 2, or consent of the School
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระ ค่าคาดคะเน
ความแปรปรวน ฟังก์ชัน ก่อกาเนิ ดของตัว แปรสุ่ ม ฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ ฟังก์ชันลั กษณะเฉพาะ
กฎของเลขจานวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายความหมายของปริภูมิความน่าจะเป็นได้
2. อธิบายความหมาย จาแนกประเภทของตัวแปรสุ่ม และยกตัวอย่างตัวแปรสุ่มที่สาคัญในแต่ละ
ประเภทได้
3. อธิบายความหมายและคานวณความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขได้
4. อธิบายความเป็นอิสระของเหตุการณ์ และความเป็นอิสระของตัวแปรสุ่มได้
5. หาค่าคาดคะเนและความแปรปรวนของตัวแปรสุ่มได้
6. อธิบ ายความหมายและการหาฟังก์ชันก่อกาเนิดของตัว แปรสุ่ ม ฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์
ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะได้
7. บอกกฎของเลขจานวนมาก และประยุกต์กฎของเลขจานวนมากกับโจทย์ปัญหาทางสถิติได้
8. บอกทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง และประยุกต์ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลางกับโจทย์ปัญหา
ทางสถิติได้
Probability spaces, random variables, conditional probability, independence, expected
value, variance, generating functions, moment generating functions, characteristic functions,
law of large numbers, central limit theorem.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain the concept of probability space;
2. explain the concept of random variable, classify of random variables by type,
and give an example for each important type of random variable;
3. explain the concept of and calculate conditional probability;
4. explain the concepts of independence of events and the independence of
random variables;
5. find the expected value and variance of a random variable;
6. find generating functions, moment generating functions and characteristic
functions and explain their meaning.
7. state the law of large numbers and apply it to problems in statistics;
8. state the central limit theorem and apply it to problems in statistics.
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103394 สัมมนำทำงคณิตศำสตร์ 1
1(1-0-3)
(Seminar in Mathematics 1)
วิชำบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามแผนการศึกษา หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Third year standing according to the study plan, or consent of the School
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งนาเสนอโดยนักศึกษา
Topics of interest in mathematics presented by students.
103395 สัมมนำทำงคณิตศำสตร์ 2
1(1-0-3)
(Seminar in Mathematics 2)
วิชำบังคับก่อน : 103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103394 Seminar in Mathematics 1, or consent of the School
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งนาเสนอโดยนักศึกษา
Topics of interest in mathematics presented by students
103490 โครงงำน
(Project)
วิชำบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
Prerequisite : Fourth year standing according to the study plan

4(0-12-0)

รายวิช าโครงการวิจัย นี้ จะแนะนาวิธีวิทยาการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดย
นักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการดาเนินการ
สืบค้นวรรณกรรม การทาวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษารายบุคคล การอภิปราย การนาเสนอปากเปล่า
และการเขียนรายงาน
This project is intended to introduce the student to the methodology of
mathematical research. Through literature search, literature review, individual study,
discussion, oral presentation and the writing of a report, the student will explore a topic
on the frontier of mathematical research.
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(3) กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำนเลือก

20 หน่วยกิต

103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4(4-0-8)
(Linear Algebra 2)
วิชำบังคับก่อน : 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 และ 103213 พีชคณิตนามธรรม หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103212 Linear Algebra 1 and 103213 Abstract Algebra, or consent of the School
การแปลงพีชคณิตเชิงเส้น ปริภูมิย่อยไม่แปรเปลี่ยน ผลคูณตรง ผลบวกและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์
ทฤษฎีฟังก์ชันสมสัณฐาน เมทริกซ์ยูนิแทรี เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน วิธีการแนวทแยงมุม ทฤษฎี
บทเคย์เลย์-แฮมิลตัน รูปแบบปกติชอร์ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบกาลังสอง ผลคูณเทนเซอร์ การประยุกต์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายและพิสูจน์สมบัติของการแปลงเชิงเส้น และการสมสัณฐานระหว่างเวกเตอร์บนจานวนจริงและ
จานวนเชิงซ้อนที่มีมิติจากัด
2. หาเมทริกซ์ของการแปลงเชิงเส้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนฐาน
3. หาภาวะรากค่าซ้าของค่าเฉพาะในเชิงพีชคณิตและเชิงเรขาคณิต
4. หาปริภูมิย่อยไม่แปรเปลี่ยนของการแปลงเชิงเส้น
5. อธิบายและกาหนดผลบวกตรงและผลหารของปริภูมิเวกเตอร์
6. อธิบายแนวคิดและสมบัติของเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและเมทริกซ์ยูนิแทรี และเมทริกซ์ทแยงมุม
7. หารูปแบบปกติชอร์ดองของเมทริกซ์ค่าเชิงซ้อน
8. หาเมทริกซ์ของรูปแบบกาลังสอง
9. อธิบายแนวคิดและสมบัติของผลคูณเทนเซอร์ของปริภูมิเวกเตอร์
10.แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
Abstract linear transformations, invariant subspaces, direct products, sums and
quotients of vector spaces, isomorphism theorems, unitary, orthogonal and Hermitian
matrices, diagonalization, Cayley- Hamilton theorem, Jordan normal form, linear and
quadratic forms, tensor products, applications.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain and prove some properties of linear transformations and vector space
isomorphisms over real and complex finite dimensional vector spaces;
2. find the matrix of a linear transformation after a change of basis;
3. find the algebraic and geometric multiplicities of an eigenvalue;
4. find the invariant subspaces of a linear transformation;
5. explain and determine direct sums and quotients of vector spaces;
6. explain the concepts and the properties of Hermitian, orthogonal and unitary linear
transformations and diagonalize such matrices;
7. find the Jordan normal form of a complex matrix;
8. find the matrix of a quadratic form;
9. explain the concepts and the properties of tensor products of vector spaces.
10. solve small- sized theoretical problems related with the course contents by using
mathematical reasoning.
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103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศำสตร์และปรัชญำของคณิตศำสตร์
4(4-0-8)
(Topics in the History and Philosophy of Mathematics)
วิชำบังคับก่อน : 103221 แคลคูลัสขั้นสูง หรือ 103105 แคลคูลัส 3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103221 Advanced Calculus or 103105 Calculus 3, or consent of the School
รายวิช านี้ ครอบคลุ มหั ว ข้อที่น่ าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์ใน
ช่วงเวลาต่าง ๆ การมองธรรมชาติของคณิตศาสตร์ในลักษณะวิชา ศึกษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และทฤษฎีของ
ธรรมชาติและความรู้เชิงคณิตศาสตร์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. สามารถอธิบายรากฐานทางประวัติศาสตร์ของการวิเคราะห์เชิงอนันต์ โดยคาร์ดาโน เดการ์ต
นิวตัน และ ออยเลอร์
2. สามารถนาเสนอแคลคูลัสในศตวรรษที่ 17 และ 18 ในบริบทเชิงประวัติศาสตร์
3. สามารถอธิบ ายการสรรค์ส ร้ างความเข้มงวดทางคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 โดย โคชี
ไวแยร์สตราสส์ และ เปอาโน สาหรับแคลคูลัสหนึ่งและหลายตัวแปร
This course may include topics of interest in the history of mathematics from
various periods, the nature of mathematics as a discipline, the methodology and
epistemology of mathematics.
Expected Learning Outcomes :
On completing this course, will be able to
1. Explain the historical foundations of the analysis of the infinite focusing on
Cardano, Descartes, Newton and Euler.
2. Present the Calculus in its historical context in the 17th and 18th centuries.
3. Explain the creation of mathematical rigor in the 19th century via Cauchy,
Weierstrass and Peano for the calculus on one and several variables.
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103313 ทฤษฎีจำนวน
4(4-0-8)
(Number Theory)
วิชำบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or consent of the School
จานวนเต็ม การหารลงตัว จานวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลข
คณิต การทดสอบการหารลงตัว สมการดิโอฟันไทน์ สมภาคและส่วนตกค้าง ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจานวน
ฟังก์ชันการคูณ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายและพิสูจน์สมบัติพื้นฐานของการหารลงตัว จานวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย
2. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต มาแก้ปัญหาพื้นฐานของทฤษฎีจานวน
3. อธิบายการทดสอบการหารลงตัวของจานวนเต็มบวกบางจานวน
4. คานวณหาผลเฉลยที่เป็นจานวนเต็มของสมการดิโอฟันไทน์เชิงเส้น
5. อธิบายบทนิยามของสมภาคและส่วนตกค้าง พิสูจน์สมบัติพื้นฐานของสมภาค และหาผลเฉลย
ของระบบสมการสมภาค
6. ประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทของฟอร์มาต์และทฤษฎีบทของวิลสัน มาแก้ปัญหาในทฤษฎีจานวน
7. อธิบายหลักการสาคัญของฟังก์ชันการคูณ และคานวณหาค่าของ ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจานวนบางชนิดได้
Integers, divisibility, prime numbers, greatest common divisors, least common
multiples, the fundamental theorem of arithmetic, divisibility tests, Diophantine equations,
congruences and residue systems, number theoretic functions, multiplicative functions.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain and prove some elementary properties involving divisibility, prime
numbers, greatest common divisors, least common multiples;
2. apply the fundamental theorem of arithmetic to solve some elementary
problems in number theory;
3. explain the divisibility tests for some positive integers;
4. determine the integral solutions of linear diophantine equations;
5. explain the definition of congruences and residue systems, prove some
elementary properties of congruences, and solve systems of linear congruences;
6. apply Euler-Fermat’s theorem and Wilson’s theorem to solve some problems
in number theory;
7. explain the key concepts of multiplicative functions, and calculate the value
of some number theoretic functions.
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103314 คณิตศำสตร์วิยุต
4(4-0-8)
(Discrete Mathematics)
วิชำบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103115 Principles of Mathematics, or consent of the School
ขั้นตอนวิธี การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด
ความสัมพันธ์เชิงอันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ออกแบบขั้นตอนวิธี เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. อธิบายการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และการประยุกต์ใช้
3. อธิบายหลักการรังนกพิราบ และการประยุกต์ใช้
4. อธิบายสมบัติของความสัมพันธ์เวียนเกิด และหารูปปิดของความสัมพันธ์เวียนเกิด
5. อธิบายความสัมพันธ์เชิงอันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน และการประยุกต์ใช้
Algorithms, counting, permutations and combinations, the Pigeonhole Principle,
recurrence relations, order relations and structures, graphs, trees, Boolean algebra.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. design algorithms to solve mathematical problems;
2. explain counting, permutation, combinations and their applications;
3. explain the Pigeonhole Principle and apply it;
4. explain properties of recurrence relations and find their closed forms;
5. explain properties of order relations and structures, graphs, trees, Boolean algebra
and apply them.
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103322 ทอพอโลยี
4(4-0-8)
(Topology)
วิชำบังคับก่อน : 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103323 Multivariable Analysis, or consent of the School
ทบทวนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ปริภูมิเชิงผลคูณ ความเชื่อมโยง ความกระชับ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผา่ นรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายนิ ย ามของปริ ภู มิ อิ ง ระยะทาง เซตเปิ ด เซตปิ ด ย่ า นใกล้ เ คี ย ง จุ ด ลิ มิ ต และส่ ว นปิ ด คลุ ม
จุดภายในและจุดขอบ
2. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับลาดับลู่เข้าและลาดับโคชีในปริภูมิอิงระยะทาง ปริ ภูมิอิงระยะทางบริบูรณ์
ฟังก์ชันต่อเนื่องและฟังก์ชันต่อเนื่องสม่าเสมอบนปริภูมิอิงระยะทาง
3. อธิบายปริภูมิเชิงทอพอโลยีและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซตปิด ย่านใกล้เคียง จุดลิมิต ส่วนปิดคลุม
จุดภายใน จุดภายนอกและจุดขอบบนปริภูมิเชิงทอพอโลยี
4. อธิบายปริภูมิเฮาส์ดอฟฟ์และเซตหนาแน่น
5. อธิบายฐานและฐานย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี และบรรยายปริภูมิย่อยของปริภูมิเชิงทอพอโลยี
6. อธิบายและยกตัวอย่างปริภูมิเชิงผลคูณ และปริภูมิเชิงผลหาร และพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับ
ทอพอโลยีผลคูณและทอพอโลยีผลหาร
7. อธิบายและพิสูจน์เกี่ยวกับฟังก์ชันต่อเนื่องและฟังก์ชันสมานสัณฐาน
8. อธิบายนิยามของปริภูมิเชื่อมโยงและพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับเซตเชื่อมโยง
9. บรรยายปริภูมิกระชับและพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซตกระชับ

Review of metric spaces, topological spaces, product spaces, connectedness, compactness.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. state the definitions of metric spaces, open sets, closed sets, neigbourhoods, closure,
interior and boundary;
2. explain the concepts and give proofs on convergent sequences and Cauchy sequences
in metric spaces and complete metric spaces, and on continuous and uniformly
continuous functions in metric spaces;
3. explain the definition and the properties of a general topological space and prove
theorems about closed sets, neigbourhoods, closures, interiors, exteriors and boundaries
in topological spaces;
4. explain the definition and the properties of Hausdorff spaces and dense sets;
5. explain the definition and the properties of bases and subbases of topological spaces,
and describe the concept of subspace of a topological space;
6. explain the concepts and give examples of product spaces and quotient spaces, and
prove theorems related with product and quotient topologies;
7. explain the concepts and give proofs on continuous functions and homeomorphism;
8. explain the definition of a connected space and prove theorems about connected sets;
9. explain the definition and the properties of a compact space and prove theorems about
compact sets.
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103323 กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร
4(4-0-8)
(Multivariable Analysis)
วิชำบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 และ 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103223 Analysis 2 and 103212 Linear Algebra 1, or consent of the School
ยุคลิดเมตริก ทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิด การส่งต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ภายใต้ปริพันธ์ อนุพันธ์
รวม ทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ ทฤษฎีบทของฟังก์ชันโดย
ปริยายและฟังก์ชันผกผัน ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์ในปริภูมิยุคลิด ทฤษฎีบทของฟูบินี การ
เปลี่ยนตัวแปรในปริพันธ์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดพื้นฐานและสมบัติ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิดรวมถึงยุคลิด
นอร์มและเมตริก บอลเปิดและเซตเปิด เซตปกคลุมและเซตเชื่อมโยง การส่งต่อเนื่องและการลู่
เข้าของลาดับ
2. อธิบายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของอนุพันธ์รวมและอนุพันธ์ในปริภูมิยุคลิ ด คานวณอนุพันธ์และ
ประยุกต์ใช้กฎลูกโซ่
3. อธิบายและประยุกต์ใช้ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
4. แก้ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุดที่เกีย่ วข้องกับหลายตัวแปรแบบที่มีหรือไม่มีข้อจากัด
5. อธิบ ายบทนิ ย ามของปริ พัน ธ์แบบรีมันน์หลายชั้นและสมบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และคานวณ
ปริพันธ์โดยใช้ปริพันธ์ซ้า
7. เปลี่ยนตัวแปรในการหาปริพันธ์หลายชั้น
8. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
The Euclidean metric, topology of Euclidean spaces, continuous maps,
differentiation under the integral, the total derivative, differentiation theorems, Mean
Value Theorem and Taylors’s Theorem, Implicit Function and Inverse Function Theorems,
extreme values of functions, the Riemann integral in Euclidean space, Fubini’ s Theorem,
change of variables in integration.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain basic concepts and properties and solve problems related with topological
notions in Euclidean space, including the Euclidean norm and metric, open balls and
open sets, compact and connected sets, continuous maps and convergent sequences;
2. explain the mathematical concepts of total derivative and differentiability in
Euclidean space, compute the various derivatives and apply the chain rule;
3. explain and apply the Mean Value Theorem and Taylor’s Theorem of functions of
several variables;
4. solve optimization problems involving several variables, with or without constraints.
5. Explain the definition of the multiple Riemann integral and its properties, and
compute some integrals by iterated integrals.
6. change variables in multiple integrals,
7. solve small- sized theoretical problems related with the course contents by using
mathematical reasoning.
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103343 เทคนิคกำรพยำกรณ์เชิงสถิติ
(Statistical Forecasting Techniques)
วิชำบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103342 Probability Theory, or consent of the School

4(4-0-8)

การพยากรณ์เชิงปริมาณ วิธีการพยากรณ์ วิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้
กาลัง การพยากรณ์แบบปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ การพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ การ
วิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยบอกซ์-เจนกินส์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดเกี่ยวกับการพยากรณ์เชิงสถิติ
2. อธิบายวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลัง การพยากรณ์แบบปรับได้ การ
พยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ และการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์
3. คานวณค่าพยากรณ์โดยวิธีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลัง การพยากรณ์
แบบปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์ และการพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์
4. อธิบายและคานวณค่าพยากรณ์โดยวิธีของบอกซ์และเจนกินส์
5. คานวณค่าพยากรณ์โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ
Quantity forecasting, methods of forecasting, moving average method, exponential
smoothing, adaptive forecasting, forecasting of Holt’s method, Winter’s method, time
series analysis by Box–Jenkings.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the concept of statistical forecasting;
2. explain the moving average method, exponential smoothing, adaptive forecasting,
forecasting by Holt’s method and by Winter’s method;
3. compute forecasts using the moving average method, exponential smoothing,
adaptive forecasting, forecasting by Holt’s method and Winter’s method;
4. explain and compute the forecasts using the Box and Jenkings method;
5. compute the forecasts using available statistical software.
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103344 กำรวิเครำะห์กำรถดถอย
(Regression Analysis)
วิชำบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103342 Probability Theory, or consent of the School

4(4-0-8)

ตัวแบบถดถอยเชิงเส้ นเชิงเดียว ตัวแบบการถดถอยพหุ คูณ การประมาณค่าพารามิ เตอร์ การ
ทดสอบสมมติฐาน การตรวจสอบการถดถอย ปัญหาอัตสหสัมพันธ์และปัญหาพหุสัมพันธ์ การเลือกตัวแบบ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดและวิธีการของตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและตัวแบบการถดถอยพหุคูณ และ
สหสัมพันธ์
2. บรรยายทฤษฎีบทพื้นฐานสาหรับการวิเคราะห์การถดถอย
3. เขียนตัวแบบถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียวและตัวแบบการถดถอยพหุคูณในรูปแบบของเมทริกซ์
4. สร้างตัวแบบการถดถอย
5. นาเสนอผลที่ได้จากการวิเคราะห์ด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ
6. นาเสนองานด้วยปากเปล่าโดยใช้พาวเวอร์พอยในประเด็นเกี่ยวกับสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์การถดถอย
Simple linear regression model, multiple regression model, parameter estimation,
test of hypothesis, regression diagnostics, autocorrelation and multicollinearity problems,
model selection
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe concepts and methods of simple and multiple regression and correlation;
2. describe the theoretical basis for regression analysis;
3. write simple and multiple linear regression models in matrix format;
4. build regression models;
5. present the results using available statistical software;
6. give an oral presentation by PowerPoint on interdisciplinary issues relating to
regression analysis.
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103361 คณิตศำสตร์สำหรับกำรเงิน
(Mathematics for Finance)
วิชำบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103342 Probability Theory, or consent of the School

4(4-0-8)

แบบจาลองตลาดอย่างง่าย สินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยง แบบจาลองตลาด
แบบวิยุต การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสัญญาที่จะส่งมอบสินค้าในภายหน้า
ตราสารสิทธิเลือก การตั้งราคาตราสารสิทธิเลือก วิศวกรรมการเงิน
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจาลองตลาดอย่างง่ายได้
2. อธิบายความหมายของสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงได้
4. บรรยายหลักการและสมมติฐานเบื้องต้นของแบบจาลองตลาดแบบวิยุตได้
5. ประยุกต์เรื่องสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยงและสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์
และสร้างกลุ่มหลักทรัพย์อย่างง่ายได้
6. อธิบายความหมายของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สัญญาที่จะส่งมอบสินค้าในภายหน้า และตราสารสิทธิเลือก
7. อธิบ ายความแตกต่างของสั ญญาซื้อขายล่ว งหน้า สัญญาที่จะส่ งมอบสิ นค้าในภายหน้า และ
ตราสารสิทธิเลือกได้
8. บรรยายหลักการสาหรับการตั้งราคาตราสารสิทธิเลือกได้
9. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ และอนุพันธ์ของสินทรัพย์ชนิดต่าง ๆ ในการจัดการความ
เสี่ยงอย่างง่ายได้
Simple market models, risk-free assets, risky assets, discrete time market models, portfolio
management, forward and future contracts, options, option pricing, financial engineering.
Expected Learning Outcomes :

On completion of this course, students are able to:
1. describe the fundamental concepts and assumptions of the simple market models;
2. explain the meaning of risk-free assets and risky assets;
3. explain the difference between risk-free assets and risky assets;
4. describe the fundamental concepts and assumptions about the discrete time market models;
5. apply risk-free assets and risky assets to portfolio management, and construct the simple portfolios;
6. explain the meaning of forward contract, future contract and option;
7. explain the difference between forward contracts, future contracts and options;
8. describe the key concepts of option pricing;
9. apply the various assets and derivative securities to simple risk management.
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103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
4(4-0-8)
(The Theory of Interest)
วิชำบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103102 Calculus 2, or 103122 Analytical Calculus 2, or consent of the School
หลักการวัดเกี่ยวกับดอกเบี้ย การแก้ปัญหาเกี่ยวกับดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่ายรายงวด
ลักษณะอื่น ๆ วิธีจ่ายหนี้คืนเป็นงวด วิธีสะสมเงินทุน อัตราผลตอบแทน พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ การ
ประยุกต์
ผลทีค่ ำดว่ำจะได้รับ :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. บรรยายแนวคิดพื้นฐานของผลอัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคงต้น ดอกเบี้ยทบต้น มูลค่าปัจจุบัน และ
มูลค่าสะสม และประยุกต์ใช้ความรู้นี้ในการแก้ปัญหาทางการเงินและปัญหาการจ่ายรายงวด
2. สร้างตารางการจ่ายหนี้คืนเป็นงวดและตารางการจ่ายหนี้คืนด้วยวิธีสะสมทุน
3. คานวณหาอัตราการลงทุนกลับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนและอัตราเวลาของดอกเบี้ย
4. คานวณหาราคาและปริมาณสาหรับพันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น หุ้นและหุ้นสามัญ
The measurement of interest, solution of problems in interest, basic annuities,
more general annuities, amortization method, sinking fund method, yield rate, bonds and
other securities, applications.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. describe the basic concepts of effective rate of interest, simple interest, compound
interest, present value and accumulated value and apply these concepts toward
solving financial problems and annuity problems;
2. construct the amortization schedules and sinking fund schedules;
3. compute reinvestment rates, yield rates and time-weighted rates of interest;
4. compute prices and values for bonds and other securities, such as stock and
common stock.
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103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขำคณิต
4(4-0-8)
(Topics in Geometry)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in geometry. Course contents varies according to
students’ interests, requirements and the current trends in this field.
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
4(4-0-8)
(Topics in Algebra)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อ เกี่ยวกับพีชคณิต โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in algebra. Course contents varies according to students’
interests, requirements and the current trends in this field.
103421 หัวข้อเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์
4(4-0-8)
(Topics in Analysis)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in analysis. Course contents varies according to students’
interests, requirements and the current trends in this field.
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103422 หัวข้อเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เชิงประยุกต์
4(4-0-8)
(Topics in Applied Analysis)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตาม
ความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in applied analysis. Course contents varies according to
students’ interests, requirements and the current trends in this field.
103441 หัวข้อเกี่ยวกับควำมน่ำจะเป็น
4(4-0-8)
(Topics in Probability)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ
ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in probability. Course contents varies according to
students’ interests, requirements and the current trends in this field.
103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
4(4-0-8)
(Topics in Statistics)
วิชำบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103342 Probability Theory, or consent of the School
รายวิช านี้ ครอบคลุ มหั ว ข้อเกี่ย วกับสถิติ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความสนใจ ความ
ต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in statistics. Course contents varies according to student’s
interests, requirements and the current trends in this field.
103452 หัวข้อเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-8)
(Topics in Numerical Analysis)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in numerical analysis. Course contents varies according
to students’ interests, requirements and the current trends in this field.
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103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศำสตร์ประยุกต์
4(4-0-8)
(Topics in Applied Mathematics)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in applied mathematics. Course contents varies according
to students’ interests, requirements and the current trends in this field.
103462 หัวข้อเกี่ยวกับกำรสร้ำงตัวแบบทำงคณิตศำสตร์
4(4-0-8)
(Topics in Mathematical Modeling)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไป
ตามความสนใจ ความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in mathematical modeling. Course contents varies
according to students’ interests, requirements and the current trends in this field.
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศำสตร์กำรเงิน
4(4-0-8)
(Topics in Mathematical Finance)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันไปตามความ
สนใจและความต้องการของผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาในวิชานี้
This course covers topics in mathematical finance. Course contents varies
according to students’ interests, requirements and the current trends in this field.
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103621 กำรวิเครำะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-8)
(Functional Analysis)
วิชำบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 และ 103322 ทอพอโลยี หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103311 Linear Algebra 2 and 103322 Topology, or consent of the School
ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิบานาค ตัวดาเนินการเชิงเส้นมีขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณ
ภายใน ฐานของปริภูมิฮิลเบิร์ต ทฤษฎีบทตัวแทนของรีสซ์ ตัวดาเนินการผูกพันในตัว ตัวดาเนินการปกติ
และตัวดาเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น-บานาค หลักการภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด
ทฤษฎีบทกราฟปิด ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้าแบบอ่อน*
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบททั่วไปของปริภูมินอร์มเชิงเส้น
2. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบทของตัวดาเนินการเชิงเส้นมีขอบเขตบนปริภูมินอร์มเชิงเส้น
3. อธิบายแนวคิดหลักมูล สมบัติและทฤษฎีบททั่วไปของปริภูมิฮิลเบิร์ตและตัวดาเนินการเชิงเส้นมี
ขอบเขตบนปริภูมิฮิลเบิร์ต
4. บรรยายและอธิบายทฤษฎีบ ทหลั กมูล ของการวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน ประกอบด้วยทฤษฎีบทของ
ฮาห์น-บานาค หลักการภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด และทฤษฎีบทกราฟปิด
5. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักในรายวิชานี้
6. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
Normed linear spaces, Banach spaces, bounded linear operators, dual spaces, inner
product spaces, Hilbert space bases, Riesz-representation theorem, self-adjoint, normal and
unitary operators, Hahn- Banach theorems, uniform boundedness principle, open mapping
theorem, closed graph theorem, reflexive spaces, weak-and weak*-convergence.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain fundamental concepts, properties and theorems of general normed linear spaces;
2. explain fundamental concepts and properties and theorems of bounded linear
operators on a normed linear space;
3. explain fundamental concepts, properties and theorems of general Hilbert spaces
and the bounded linear operators on them;
4. state and explain the fundamental theorems of functional analysis, including the Hahn-Banach
theorem, uniform boundedness principle, open mapping theorem and closed graph theorem;
5. provide examples and counterexamples relating to the major theorems in the course;
6. solve theoretical and practical problems related with all of the course contents by
using correct mathematical reasoning and notation.
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มคอ.2

103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4(4-0-8)
(Measure Theory)
วิชำบังคับก่อน : 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103323 Multivariable Analysis, or consent of the School
ปริภูมิหาเมเชอร์ได้ เมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก ทฤษฎีการลู่เข้า ปริภูมิ Lp ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม
ทฤษฎีบทของฟุบินิ เมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายแนวคิดหลักมูลและทฤษฎีบทหลักที่เกี่ยวกับเมเชอร์ ประกอบด้วย พีชคณิตซิกมา ปริภูมิ
หาเมเชอร์ได้ และฟังก์ชันเมเชอร์
2. บรรยายปริพันธ์เลอเบกและสมบัติของปริพันธ์เลอเบกซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีบทหลักเกี่ยวเนื่อง
3. อธิบายความแตกต่างระหว่างปริพันธ์รีมันน์และปริพันธ์เลอเบก
4. บรรยายการสร้างของปริภูมิ Lp และสมบัติของปริภูมิ Lp ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีบทเกี่ยวเนื่อง
5. บรรยายความเชื่อมโยงระหว่างเมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริงและฟังก์ชันการแจกแจง
6. ให้ตัวอย่างและยกตัวอย่างค้านที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีบทหลักในรายวิชานี้
7. แก้ปัญหาทางทฤษฎีในเนื้อหาที่เรียนโดยใช้การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์
Measurable spaces, measures, the Lebesgue integral, convergence theorems, the
Lp -spaces, Radon-Nikodym theorem, Fubini’s theorem, Borel measures on the real line.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain fundamental concepts and the main theorems related with measures,
including sigma-algebras, measurable spaces and measurable functions;
2. describe the Lebesgue integral and its properties, including the main relevant theorems;
3. explain the difference between Riemann and Lebesgue integral;
4. describe the construction of the Lp - spaces and their properties, including the
relevant theorems;
5. describe the connection between Borel measures on the line and distribution functions;
6. provide examples and counterexamples relating to the major theorems in the course;
7. solve theoretical and practical problems related with all of the course contents by
using correct mathematical reasoning and notation.
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103631 สมกำรเชิงอนุพันธ์สำมัญขั้นสูง
4(4-0-8)
(Advanced Ordinary Differential Equations)
วิชำบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 และ 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103311 Linear Algebra 2 and 103323 Multivariable Analysis, or consent of the School
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง ปัญหาค่าเริ่มต้น การมีจริง ความเป็นได้อย่างเดียว และความ
ต่อเนื่องของผลเฉลย หลักการการหดตัว ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นได้อย่างเดียว ความต่อเนื่อง
ของผลเฉลยเทียบกับพารามิเตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ได้ ระบบพลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์ เบชัน ระบบ
สมการเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้นอันดับ m ทฤษฎีเสถียร
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่งเชิงเส้นและเศษส่วน
2. หาโดเมนที่ทาให้ฟังก์ชันสอดคล้องกับเงื่อนไขลิพชิทซ์
3. ประยุกต์ทฤษฎีบทการมีจริงและความเป็นไปได้อย่างเดียวใช้ในระบบสมการปกติอันดับหนึ่งของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
4. วิเคราะห์สมบัติของผลเฉลยของปัญหาค่าเริ่มต้นที่ขึ้นอยู่กับตัวแปรเสริม และภาคขยายของผลเฉลย
5. ประยุกต์การวิเคราะห์ความเสถียรกับระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นและกึ่งเชิงเส้น
First-order differential equations, initial value problems, existence, uniqueness and
continuity of solutions, the contraction principle, existence and uniqueness theorems,
continuity of a solution with respect to parameters, non- extendable solution, dynamical
systems, the perturbation equation, systems of linear equations, periodic systems of linear
ordnary differential equations, linear equations of m-th order, and stability theory.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. solve linear and fractional first-order ordinary differential equations;
2. find domains where functions satisfy Lipschitz conditions;
3. apply existence and uniqueness theorems to normal first- order systems of
ordinary differential equations;
4. analyze properties of solutions of initial value problems such as dependence on
parameters and extension of solutions;
5. apply stability analysis to linear and quasilinear systems of ordinary differential equations.
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103632 หลักกำรของสมกำรเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Principles of Partial Differential Equations)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School

4(4-0-8)

บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอัน ดับหนึ่ ง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริส ติ ก
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น ปัญหาโคชี ระบบไฮเพอร์
โบลิกของสมการอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอัน ดับสองเชิงเส้น ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด
สมการอิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผลเฉลยของปัญหาดีรีเคลในบอล ฟังก์ชันฮาร์มอนิกย่อย
ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎีการมีจริงของปัญหาดีรีเคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหาของดีรีเคล
และนอยมันน์
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. ใช้วิธีการลักษณะเฉพาะในการแก้สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งที่มีฟังก์ชันไม่ทราบค่าเดียว
2. สร้างเงื่อนไขที่เหมาะสมบนพื้นผิวที่ผลเฉลยมีความไม่ต่อเนื่อง;
3. หาลักษณะเฉพาะของระบบสมการอนุพันธ์ย่อย ระบุเงื่อนไข และกาหนดปัญหาค่าเริ่มต้นที่ไม่เป็น
ลักษณะเฉพาะสาหรับระบบสมการอนุพันธ์ย่อยกึ่งเชิงเส้น สามารถหาโดเมนของความเป็นหนึ่งเดียว
ของผลเฉลยของปัญหาเริ่มต้นสาหรับระบบสมการอันดับหนึ่งที่เป็นไฮเพอร์โบลิก
4. ใช้หลักการสูงสุดทั้งอ่อนและเข้มในการวิเคราะห์สมการอนุพันธ์ย่อยอันดับสองเชิงอิลลิปติก
5. กาหนดและวิเคราะห์ปัญหาของดิรีเคลและของฟอนนอยมันน์
Basic definitions and examples, first- order PDEs, the Cauchy problem, method of
characteristics, quasilinear first order PDEs, quasilinear systems of partial differential equations,
Cauchy problem, hyperbolic systems of quasilinear first order equations, linear second- order
PDEs, well- posed problems, elliptic equations, maximum principles, harmonic functions,
solution of the Dirichlet problem on a ball, subharmonic functions, the Ascoli-Arzela theorem,
theorem of existence of a Dirichlet problem, properties of parabolic equations, Dirichlet and
Neumann problems.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. use the method of characteristics for a solving a first-order partial differential equation
with a single unknown function;
2. construct appropriate conditions on the surface where a solution has a discontinuity;
3. find characteristics of a system of partial differential equations, conditions on them, and
formulate a non- characteristic initial value problem for a system of quasilinear partial
differential equations to find domains of uniqueness of a solution of initial value
problems for a hyperbolic linear system of first-order equations;
4. use weak and strong maximum principles for analysis of an elliptic second-order PDE;
5. formulate and analyze Dirchlet and von-Neumann problems.
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มคอ.2

103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
(Numerical Linear Algebra)
วิชำบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103311 Linear Algebra 2, or consent of the School

4(4-0-8)

แง่มุมเชิงวิเคราะห์และคานวณของพีชคณิตเชิงเส้นเมทริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบ
เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีทาซ้า ปัญหากาลังสองน้อยสุด ปัญหาค่าเฉพาะ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. อธิบายหลักการพื้นฐานของการดาเนินการจุดลอยตัว ความเที่ยงเชิงอันตะ การคานวณเชิง
เมทริกซ์ ตัวแบบจานวนจุดลอยตัว การวิเคราะห์การปัดตัวเลขให้เป็นจานวนเต็ม
2. อธิบ ายและทางานกับ แนวคิด พื้นฐานของพีช คณิ ตเชิงเส้ น การดาเนินการเชิงเวกเตอร์ แ ละ
เมทริกซ์ การแบ่งกั้นของเมทริกซ์ เเมทริกซ์แถบ นอร์มของเวกเตอร์และเมทริกซ์
3. ประยุกต์วิธีการตรงในการแก้ระบบเชิงเส้นของสมการเชิงพีชคณิต การใช้วิธีกาจัดของเกาส์ การ
แยกด้วยค่าเอกฐาน การแยกตัวประกอบ LU
4. ประยุกต์วิธีการแยกตัว ประกอบต่าง ๆ การแยกตัวประกอบของโฆเลสกี การกวาดและการ
แยกตัวประกอบ LU สาหรับระบบสามแนวเฉียง การสะท้อนของเฮาส์โฮล์เดอร์
5. ประยุกต์วิธีการเชิงคานวณซ้า กล่าวคือ วิธีการของจาโคบี และ เกาส์-ซายเดล
Analysis and computational aspects of linear algebra and matrices by focusing on
matrix factorization, systems of linear equations and iterative methods, least squares
problem, eigenvalue problems.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. explain fundamentals of floating point operations: finite precision matrix
computation, floating point number models, round off analysis;
2. explain and work with fundamental concepts of linear algebra: vector- matrix
operations, partitioning of a matrix, banded matrix, vector and matrix norms;
3. apply direct methods for solving linear systems of algebraic equations: Gauss
elimination method, singular value decomposition (SVD), LU-factorization,
4. apply methods of factorization: Cholesky factorization, sweep and LU factorization
for tridiagonal systems, Householder reflection;
5. apply iterative methods: Jacoby and Gauss-Seidel methods, SOR-methods.
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103761 กลศำสตร์ภำวะต่อเนื่อง
4(4-0-8)
(Continuum Mechanics)
วิชำบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : Consent of the School
การวิเคราะห์ ของความเค้น และการแปลงรูปที่จุด และการได้มาของสมการหลั กมูลโดยการ
ประยุกต์กฎพื้นฐานของกฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎอนุรักษ์โมเมนตัม และกฎต่าง ๆ ทาง
อุณหพลศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และอัตราความเครียด สมการพื้นฐานที่
กากับพฤติกรรมของภาวะต่อเนื่องใด ๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. นาสมบัติหลักการพีชคณิตของเทนเซอร์ไปใช้
2. ดาเนินการกับพิกัดเทนเซอร์
3. ประยุกต์ใช้เทนเซอร์แคลคูลัส ซึ่งได้แก่ โคแวเรียนต์ของอนุพันธ์อันดับหนึ่งและอันดับสอง และ
ในระบบพิกัดต่าง ๆ
4. ใช้ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบพิกัดทรงกระบอกและระบบพิกัดทรงกลม
5. กาหนดกฏอนุรักษ์พลังงานซึ่งใช้ในกลศาสตร์ต่อเนื่อง
6. ประยุกต์องค์ประกอบของอุณหพลศาสตร์ทางคณิตศาสตร์
7. สร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์จากหลักการสาคัญของกลศาสตร์ต่อเนื่อง
Analysis of stress and deformation at a point and the derivation of the
fundamental equations by applying the basic laws of conservation of mass, energy, and
momentum and those of thermodynamics; development of relationships ( constitutive
laws) between stress, strain, and strain rate; basic equations governing the behavior of any
continuum and applications to solids and fluids.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. use fundamental algebraic properties of tensors;
2. operate with tensor coordinates;
3. apply tensor calculus, such as covariant derivatives of first and second orders, and
their representations in various coordinate systems;
4. use curvilinear coordinate systems, in particular, cylindrical and spherical
coordinate systems;
5. formulate conservation laws of used in continuum mechanics;
6. apply elements of mathematical thermodynamics;
7. derive mathematical models from the main principles of continuum mechanics.
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205501 ควำมเป็นผู้ประกอบกำรและนวัตกรรม
2(2-0-4)
(Entrepreneurship and Innovation)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ศึกษาเกี่ย วกับ ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการ นวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี นวัตกรรมแบบเปิด
ทัศนคติและแรงจูงใจของผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและผู้ประกอบการเพื่อสังคม คุณลักษณะของ
ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ ขั้นตอนการเริ่มธุรกิจใหม่ การจัดทาโมเดลธุรกิจและแผนธุรกิจ การ
ประเมินความเป็นไปได้ของธุรกิจ และปัญหาของธุรกิจใหม่
Study of entrepreneurship, innovation and technology business, open innovation,
attitudes and motivation of innovative entrepreneurs and social entrepreneurs,
characteristics of successful entrepreneurs, new venture process, business model
generation and business plan, business Frost & Sullivan feasibility and problems of new
ventures.
205502 กำรวิเครำะห์โอกำสและควำมเป็นไปได้ทำงธุรกิจ
2(2-0-4)
(Opportunity and Feasibility Analysis)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การระบุโอกาสทางธุร กิจ การวิเคราะห์แนวโน้มทางตลาดและธุรกิจ การศึกษาแนวโน้มทาง
เทคโนโลยี และเทคโนโลยี โ รดแมป การประเมินโอกาส การพัฒ นาแนวคิดธุ ร กิจและวิสั ย ทั ศน์ การ
วิเคราะห์เพื่อทาความเข้าใจปัญหา/ความต้องการลูกค้าและการยืนยัน และการวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของธุรกิจ
Identifying potential opportunities, trend and market analysis, technology
roadmap and forecasting, opportunity assessment, developing a business concept and
vision, customer’s insight and customer validation, and business feasibility analysis.
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205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทำงปัญญำ
2(2-0-4)
(Intellectual Property Strategies)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สิ นทางปัญญาจากการวิจัย การ
ตรวจสอบและสืบค้นสิทธิบัตร กฎหมายและแนวทางการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาขอใช้
สิทธิ์ ประเมินสิทธิ์ การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา
Concepts and principles of intellectual property management, intellectual
property from research and development, patent searching, intellectual property laws
and methods of intellectual property protection, intellectual property valuation and
method in creating return on intellectual properties.
205504 กำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่
2(2-0-4)
(Product Design and Development)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การออกแบบที่เน้นลูกค้าเป็นสาคัญ การสร้าง
แนวความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองและการประเมินผลแนวความคิด แนวโน้มการออกแบบ การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ แนวทางการทดสอบตลาด
New product design and development process, customer-focused design/ humancentered design process, idea generation, new product idea filtering and assessment,
design trends, prototyping, and market testing.
205505 กำรออกแบบกำรบริกำร
2(2-0-4)
(Service Design)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการของการบริการ หลักการและพัฒนาการการออกแบบการบริการ การคิด
เชิงการออกแบบกับการบริการ การออกแบบเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง กระบวนการและเครื่องมือในการ
ออกการบริการ การออกแบบรูปแบบธุรกิจและแผนผังการบริการ
Concepts and principles of service, principle and development of service design,
service design thinking, human- centered design, service design process and tools,
designing a service business model and service blueprint.
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205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สำหรับธุรกิจใหม่
3(3-0-6)
(Business Models and Strategies for New Venture)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดของรูปแบบธุรกิจและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ วงจร
ชีวิตของธุรกิจ การวิเคราะห์รู ปแบบธุร กิจ การออกแบบรูปแบบธุรกิจสาหรับธุรกิจใหม่ การทดสอบ
รูปแบบธุรกิจ การกาหนดกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่ และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ
Business model and strategic management concept, business environmental
analysis, business lifecycles, analyzing existing business models, developing a business
model for a new startup venture, and testing business model building block, formulating
strategies for new venture, and internationalization strategies.
205507 กำรตลำดผู้ประกอบกำร
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Marketing)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่และตลาดใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางการตลาด กล
ยุทธ์การแบ่งกลุ่มตลาด การออกแบบคุณค่า กลยุทธ์การตลาดและแผนการตลาด การใช้อินเตอร์เน็ตใน
การตลาด การนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด การสร้างและบริหารตราสินค้า และการวัดผลทางการตลาด
Marketing for new products and new markets, market opportunity analysis and
evaluation, market segmentation strategies, value proposition design, marketing strategies
and marketing plan, the use of internet in marketing, new product launch, branding and
brand management, and marketing metrics.
205508 กำรเงินผู้ประกอบกำร
3(3-0-6)
(Entrepreneurial Finance)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความต้องการทางการเงินและการลงทุนตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจจนถึงการถอนทุนคืน งบการเงิน
และการวิเคราะห์เบื้องต้น การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ความต้องการเงินในการลงทุน การวิเคราะห์
ที่มารายได้และการสร้างรายได้ การวิเคราะห์และประเมินแหล่งเงินทุนและการวิเคราะห์กระแสเงินสด
Principles of entrepreneurship, financing for entrepreneurial processes from startup to harvesting, cost structure and financing need analysis, revenue model analysis,
financing from money and capital markets, analysis and evaluation of financing sources,
and cash flow analysis.
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205509 ห่วงโซ่อุปทำนสำหรับธุรกิจใหม่
2(2-0-4)
(Supply Chain for New Venture)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่ การจัดการอุปสงค์ การ
วางแผนทรั พยากร การไหลของปั จ จั ย การผลิ ต การจัดซื้อจัดหาและสิ น ค้ าคงคลั ง ระบบการขนส่ ง
คลังสินค้า ระบบการกระจายสินค้า โลจิสติกส์สาหรับสินค้ารับคืน ต้นทุนโลจิสติกส์ และการจ้างผลิต
Introduction to logistics and supply chain for new venture, demand management,
resource planning, material flow, procurement and inventory, transportation systems,
warehouses, distribution systems, reverse logistics, logistics cost, and outsourcing.
205510 กำรร่วมทุนและกำรระดมทุน
2(2-0-4)
(Venture Capital and Private Equity Investing)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและวิธีการของการระดมทุนและมูลค่าของธุรกิจ การตัดสินใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
ผลประโยชน์จากการลงทุน การร่วมทุนและการระดมทุน นักลงทุนเพื่อผลกระทบทางสังคม การประเมิน
โครงสร้างของดีลและ กลยุทธ์การต่อรอง การสร้างมูลค่าและการออกจากธุรกิจ
Principles and methods of fund raising and business value, business decision
making regarding risk and return of investment, venture capital and private equity
investing, social impact investors, deal structure evaluation and negotiation, value creation
and exit strategies.
205511 กฎหมำยสำหรับผู้ประกอบกำร
2(2-0-4)
(Legal Aspects of Entrepreneurship)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจ บุคคลและทรัพย์ นิติกรรมและสัญญา หนี้และละเมิด ซื้อ
ขาย เช่าทรั พย์ / เช่าซื้อ ค้าประกัน จ านอง จานา ตั๋ว เงินและเช็ค ห้ างหุ้ นส่ ว น บริษัท หุ้ นและตลาด
หลักทรัพย์ กฎหมายแรงงาน กฎหมายภาษี ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
Introduction to business, person and property law, juristic acts, contract, obligation,
wrongful acts, sale, hire of property, hire purchase, surety ship, pledge, mortgage, bills and
cheques, partnership, limited company, shares, stock exchange, employment laws, tax
laws, electronic commerce and unfair contract terms.
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205512 กำรจัดกำรธุรกิจที่เจริญเติบโต
3(3-0-6)
(Managing a Growing Venture)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
นิยามและหลักการของการเติบโตของธุรกิจ โอกาสและความท้าทายในการจัดการธุรกิจที่กาลัง
เติบโต รูปแบบและกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสด การออกแบบองค์กร และการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับธุรกิจที่เติบโต
Principle and definition of business growth, opportunities and challenges in managing a
growing business, growth models and strategies, cash flow management, organization design for
growth, and human resource management issues in a growing business.
205513 ปฏิบัติกำรกำรประกอบกำร 1
1(0-4-0)
(Entrepreneurship Practicum 1)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ วิเคราะห์แนวโน้มทางตลาดและธุรกิจ เลือกเทคโนโลยี
ประเมินโอกาสพัฒนาแนวคิดธุรกิจและวิสัยทัศน์ กาหนดลูกค้า ระบุปัญหาของลูกค้า และยืนยันลูกค้า
เป้าหมาย และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ
Practice in Identifying potential opportunities, trend and market analysis, selecting
technology, opportunity assessment, develop a business concept and vision, customers
and customer validation, and feasibility analysis.
205514 ปฏิบัติกำรกำรประกอบกำร 2
1(0-4-0)
(Entrepreneurship Practicum 2)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฝึกปฏิบัติออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ออกแบบรูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาด
Practice in new product design and development, business model development,
and marketing strategies
205515 ปฏิบัติกำรกำรประกอบกำร 3
1(0-4-0)
(Entrepreneurship Practicum 3)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ฝึกปฏิบัติการทดสอบยืนยันรูปแบบธุรกิจ วางแผนธุรกิจ และการระดมทุน
Practice in business model validation, business planning, and financing plan for new venture.
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ค หมวดวิชำสหกิจศึกษำ และโครงกำรวิจัย

ไม่น้อยกว่ำ

9 หน่วยกิต

103391 เตรียมสหกิจศึกษำ
1(1-0-2)
(Pre-cooperative Education)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน และเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ เช่น การเลือก
สถานประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็น
สาหรับการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ระบบบริหารงาน คุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิค
การนาเสนอโครงงานหรื อผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการ
ทางาน การเตรียมความพร้อมสู่ความสาเร็จ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาที่ผ่านรายวิชานี้มีความสามารถต่อไปนี้
1. มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด กระบวนการและขั้ นตอนของสหกิ จศึกษา
ตลอดจนระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการทางานในสถานประกอบการ
3. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการนาเสนองาน และการเขียนรายงานวิชาการ
4. มีทักษะเบื้องต้นในการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการปรับตัวสู่สังคมการทางาน
Principles and concepts relating to Cooperative Education; processes and steps of
undertaking Cooperative Education; protocols relating to Cooperative Education; basic
knowledge and techniques on job application such as workplace selection, writing job
application letter, job interviews and communication skills; basic knowledge necessary for
undertaking Cooperative Education at the workplace; work systems and quality
management at the workplace; presentation and report writing techniques; personality
development; preparing for success.
Expected Learning Outcomes :
On completion of this course, students are able to:
1. have a deep understanding of the concepts, principles, processes and procedures
as well as relevant regulations of Cooperative Education;
2. have knowledge and basic skills to work in the enterprises;
3. have knowledge and skills in presentation and academic report writing;
4. have the basic skills in personality development to adapt themselves to work
environment.
ง-63

มคอ.2

103393 สหกิจศึกษำ 1
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education 1)
วิชำบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
Prerequisite : Third year standing according to the study plan, and 103391 Pre-cooperative Education
นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ
สถานประกอบการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการจริง อันจะนาไปสู่การเพิ่มความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนา
ตนเอง เมื่อเสร็ จ สิ้ น การปฏิบั ติงานแล้ ว นักศึกษาจะต้องส่ งรายงานวิ ช าการ และนาเสนอผลการไป
ปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมิน
การปฏิบั ติงานและรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการสัมภาษณ์และสัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถาน
ประกอบการจริง อันจะนาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการทางานเป็นทีม และทักษะ
การจัดการและการวางแผน เป็นต้น
Students have to perform full-time academic or professional work as a temporary
staff member at a workplace for 1 entire Cooperative Education trimester (at least 16 weeks)
to provide the opportunity for students to work and apply knowledge they learn in their own
disciplines to solve problems in real enterprises. Once they completed the work, students
have to submit an operational report and present their performance results to the school
faculties for the assessment according to the school's specification. The school faculties and
job supervisor(s) will determine the results as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the operational reports as well as their performance
at the interview and seminar activities after completing work at the workplace.
Expected Learning Outcomes :
Students will practice and apply the knowledge they learn in their own disciplines to
solve problems in real enterprises. This will lead to increased knowledge and understanding
of academic content, enhance the skills and professional experience, and develop students’
skills such as interpersonal relationships., teamwork skills, planning, management skills, and
so on.
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103492 โครงกำรวิจัย
8(0-24-0)
(Research Project)
วิชำบังคับก่อน : 103490 โครงงาน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
Prerequisite : 103490 Project or consent of the School
รายวิช าโครงการวิจัย นี้ จะแนะนาวิธีวิทยาการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักศึกษา โดย
นักศึกษาจะศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้าของคณิตศาสตร์ ด้วยการดาเนินการ
สืบค้นวรรณกรรม การทาวรรณกรรมปริทัศน์ การศึกษารายบุคคล การอภิปราย การนาเสนอปากเปล่า
และการเขียนรายงานการวิจัย
This project is intended to introduce the student to the methodology of
mathematical research. Through literature search, literature review, individual study,
discussion, oral presentation and the writing of a research report, the student will explore
a topic on the frontier of mathematical research.
103493 สหกิจศึกษำ 2
8 หน่วยกิต
(Cooperative Education 2)
วิชำบังคับก่อน : 103393 สหกิจศึกษา 1
Prerequisite : 103393 Cooperative Education 1
นักศึกษาประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ เพื่อไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแบบเต็ม
เวลาเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาตามที่
สาขาวิชากาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องทารายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผล
การปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง :
นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาของตนเองในการแก้ปัญหาในสถาน
ประกอบการจริง อันจะนาไปสู่การเพิ่มความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้เพิ่มทักษะและ
ประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนาตนเองแก่นักศึกษาเพื่อการเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์สอดคล้องตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะการทางานเป็นทีม และทักษะ
การจัดการและการวางแผน เป็นต้น
The student applies his/ her mathematical knowledge by engaging in full- time
academic or professional work as a temporary staff member at a workplace for one entire
cooperative education trimester according to the School’s specification. After completion
of the work trimester, the student will submit an operational report and present his/ her
performance results to the School.
Expected Learning Outcomes :
Students will practice and apply the knowledge they learn in their own disciplines to
solve problems in real enterprises. This will lead to increased knowledge and understanding of
academic content, enhance the skills and professional experience, and develop students’ skills
such as interpersonal relationships., teamwork skills, planning, management skills, and so on.
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ง หมวดวิชำเลือกเสรี (แนะนำให้นักศึกษำลงทะเบียน)

ไม่น้อยกว่ำ 8 หน่วยกิต

101303 กำรสื่อสำรวิทยำศำสตร์ในยุคดิจิทัล
3(3-0-6)
(Science Communication in the Digital Age)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Pre-requisite : None
หลักการสื่อสารในยุคดิจิทัล ความหมาย ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการสื่อสาร ลักษณะ
ของการสื่อสาร ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุ่ม การสื่อสารในองค์การ การสื่อสารมวลชน และการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ในยุคดิจิทัลดิจิทัล ผลกระทบของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
นักศึกษาต้องมีความสามารถดังต่อไปนี้
1. เข้าใจหลักการสื่อสารประเภทต่าง ๆ ในยุคดิจิทัล
2. วิเคราะห์ผลกระทบของการสื่อสารที่มีต่อสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการสื่อสารในยุคดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจาวัน
Principles of communication in the digital age; meaning, significance, components
and process of communication in the digital age; communication in the digital age
attribute including interpersonal communication, group communication, organizational
communication and digital science communication, impact of science communication to
social, culture, economic and politics.

ง-66

มคอ.2

202292 ผู้ประกอบกำรธุรกิจเทคโนโลยี
2(2-0-4)
(Technopreneur)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การศึกษาเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดทาแผนธุรกิจอย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิด (Idea
Grooming) ทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนาและนาผลิตภัณฑ์
ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและภาษีอากร
เพื่อให้สามารถเริ่มต้นธุรกิจและสามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างยั่งยืน
ผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง:
นักศึกษาสามารถอธิบาย กระบวนการคิดและวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจและแรงจูงใจของผู้ประกอบการ
ธุรกิจเทคโนโลยีได้
The study of entrepreneurship and technology business, analysis and feasibility
studies of projects including simple business plan development e.g., business idea
grooming for concept/ product value creation, research and development of product for
commercialization, marketing analysis, organization analysis and management, production
analysis, financial and tax analysis, business start-up and the development of
technopreneur for sustainable growth
Expected Learning Outcomes:
After completing the course, students are able to describe technology
entrepreneurs' process of identifying and analyzing business opportunity, and are
motivated to pursue the Ideas.
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235377 กำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ
3(3-0-6)
(Intellectual Properties Management)
วิชำบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
แนวคิดและหลักการการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และพัฒนา
ของธุรกิจ แนวทางการประเมินและการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การเสริมสร้างนวัตกรรมในธุรกิจ หลักการ
การจัดการความรู้ขององค์การ หลักจริยศาสตร์ของการคิดสร้างสรรค์ กฎหมายและแนวทางการปกป้อง
ทรัพย์สินทางปัญญา การประเมินมูลค่าและสร้างผลตอบแทนจากทรัพย์สินทางปัญญา
Concepts and principles of intellectual property management, intellectual
property from research and development of business, creativity development and
assessment, innovation development in business, principle of organizational knowledge
management, ethics of creativity, intellectual property laws and methods of intellectual
property protection, intellectual property valuation and method in creating return on
intellectual properties.
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ภาคผนวก จ
สาระในการปรับปรุงหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ
ระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มคอ.2

สาระในการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณทิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ปรับปรุงเพื่อใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2560
ตาราง 1 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ระหว่างโครงสร้างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ โครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
เกณฑ์
สกอ.

หลักสูตรใหม่
พ.ศ. 2555

หลักสูตรใหม่
(ก้าวหน้า)
พ.ศ.2555

หมวดวิชา

หลักสูตร
ปรับปรุง
พ.ศ. 2560

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
( วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ )
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

38

38
12
15
9

38
12
15
9

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

38
15
15
8

2

2

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

105

114

126

112

30
(xxx)
(xxx)

49
57
8

49
65
12

2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก

9
8

3. หมวดวิชาสหกิจศึกษาและ
โครงการวิจัย
ไม่น้อยกว่า
4. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

9
8

181

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า

167

หมวดวิชา

3. หมวดวิชาสหกิจศึกษา และ
โครงการวิจัย
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า

8

9
8

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

151

169

(xxx) จานวนหน่วยกิตของ (กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ + กลุ่มเฉพาะด้านเลือก) ไม่น้อยกว่า
105 – จานวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

จ-1

42
50
20
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สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร
1. ปรับปรุงรูปแบบของหลักสูตร ดังตาราง 2
2. เปลี่ยนเลขรหัสวิชา และ/หรือ คาอธิบายรายวิชา ของรายวิชาในหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนการศึกษา นโยบายของสานักวิชา และให้ครอบคลุมเนื้อหาที่สาคัญมากขึ้น ดังตาราง 5 และ 8
ตามลาดับ
3. ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ของ
สกอ. ดังตาราง 3 และ 4 ตามลาดับ
4. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับเปลี่ยนให้ลงทะเบียนในกลุ่มรายวิชาแกนศึกษาทั่วไป
15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 15 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก ไม่น้อย
กว่า 8 หน่วยกิต และปรับปรุงรายวิชาในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
4.1 กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
ตัดรายวิชา
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
202213 โลกาภิวัฒน์
เพิ่มรายวิชา
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
202201 ทักษะชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและความพลเมืองโลก
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
4.2 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ปรับชื่อและคาอธิบายรายวิชา
203101 ภาษาอังกฤษ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
203203 ภาษาอังกฤษ 3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
203305 ภาษาอังกฤษ 5
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ด้วยรายวิชา
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
ตามลาดับ
4.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ยุบกลุ่มรายวิชานี้ โดยการตัดรายวิชาดังต่อไปนี้
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
4.4 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
ตัดรายวิชา
104100 กีฬาและนันทนาการ
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
202262 พุทธธรรม
202291 การจัดการสมัยใหม่
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน
เพิ่มรายวิชา
202175 ศิลปวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
5. ปรับปรุงรายวิชาเฉพาะ ให้ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต และปรับปรุงรายวิชาในแต่ละกลุ่ม
ดังนี้
5.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ปรับปรุงให้ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ มี
จ านวน หน่ ว ยกิตลดลง เหลื อเป็นจานวน 42 หน่ว ยกิต โดยกาหนดให้ นักศึกษาลงทะเบียน
รายวิ ช าในกลุ่ ม นี้ ภายในภาคการศึ ก ษาที่ 1 และ ภาคการศึ ก ษาที่ 2 ในชั้ น ปี ที่ 1 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ยกเว้นรายวิชา 103141 วิธีเชิงสถิติ และ 103251 การ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
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5.1.1 กลุ่มวิชาสัมมนา
5.1.1.1 ตัดรายวิชา 101301 เสวนาวิทยาศาสตร์ โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 103395
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ เพื่อให้สอดคล้อง
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.1.2 กลุ่มวิชาเคมี
5.1.2.1 ตัดรายวิชา 102111 เคมีพื้นฐาน 1 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 102101 เคมี 1
โดยมีการปรับปรุงรายวิชา และลดจานวนหน่วยกิต จาก 4(4-0-8) เป็น 3(3-0-6)
5.1.2.2 ตั ด รายวิ ช า 102112 ปฏิ บั ติ ก ารเคมี พื้ น ฐาน 1 โดยถู ก ทดแทนด้ ว ยรายวิช า
102102 ปฏิบัติการเคมี 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.1.2.3 ตัดรายวิชา 102113 เคมีพื้นฐาน 2 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 102103 เคมี 2
โดยมีการปรับปรุงรายวิชา และลดจานวนหน่วยกิต จาก 4(4-0-8) เป็น 3(3-0-6)
5.1.2.4 ตั ด รายวิ ช า 102114 ปฏิ บั ติ ก ารเคมี พื้ น ฐาน 2 โดยถู ก ทดแทนด้ ว ยรายวิ ช า
102104 ปฏิบัติการเคมี 2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
5.1.3.1 ตัดรายวิชา 103101 แคลคูลัส 1 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 103121 แคลคูลัส
วิเคราะห์ 1 โดยมีการปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของหลักสูตร
5.1.3.2 ตัดรายวิชา 103102 แคลคูลัส 2 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 103122 แคลคูลัส
วิเคราะห์ 2 โดยมีการปรับปรุงรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของหลักสูตร
5.1.4 กลุ่มวิชาชีววิทยา
5.1.4.1 ตั ด รายวิ ช า 104101 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 1 โดยถู ก ทดแทนด้ ว ยรายวิ ช า 104171
ชีววิทยา 1 โดยมีการปรับปรุงรายวิชา และลดจานวนหน่วยกิต จาก 4(4-0-8)
เป็น 3(3-0-6)
5.1.4.2 ตัดรายวิช า 104102 ปฏิบัติการหลั กชีว วิทยา 1 โดยถูกทดแทนด้ว ยรายวิชา
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.1.4.3 ตั ด รายวิ ช า 104108 หลั ก ชี ว วิ ท ยา 2 โดยถู ก ทดแทนด้ ว ยรายวิ ช า 104173
ชีววิทยา 2 โดยมีการปรับปรุงรายวิชา และลดจานวนหน่วยกิต จาก 4(4-0-8)
เป็น 3(3-0-6)
5.1.4.4 ตัดรายวิช า 104109 ปฏิบัติการหลั กชีว วิทยา 2 โดยถูกทดแทนด้ว ยรายวิชา
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
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5.1.5 กลุ่มวิชาฟิสิกส์
5.1.5.1 ตัดรายวิชา 105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน
5.1.5.2 ตัดรายวิชา 105101 ฟิสิกส์ 1 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 105111 กลศาสตร์
และความร้อน โดยมีการปรับปรุงรายวิชา และลดจานวนหน่วยกิต จาก 4(4-0-8)
เป็น 3(3-0-6)
5.1.5.3 ตั ด รายวิ ช า 105102 ฟิ สิ ก ส์ 2 โดยถู ก ทดแทนด้ ว ยรายวิ ช า 105112 ไฟฟ้ า
แม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ โดยมีการปรับปรุงรายวิชา และลดจานวนหน่วยกิต
จาก 4(4-0-8) เป็น 3(3-0-6)
5.1.5.4 ตัดรายวิชา 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 104196
ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
5.1.5.5 ตัดรายวิชา 105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2 โดยถูกทดแทนด้วยรายวิชา 104197
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็ก และฟิสิกส์ยุคใหม่
5.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ ปรับปรุงให้ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ มีจานวนหน่วยกิตลดลง
เหลือจานวน 50 หน่วยกิต ซึ่งให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 3
ชั้นปีที่ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสานักวิชา โดยปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
5.2.1 ย้ายรายวิชา
- 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
- 103322 ทอพอโลยี
ไปยังกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของหลักสูตร เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือกมากขึ้น ตามความถนัด
และความสนใจของนักศึกษาแต่ละคน
5.2.2 เพิ่มรายวิชา 103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2 ซึ่งไปทดแทนรายวิชา 101301 เสวนา
วิทยาศาสตร์ ในกลุ่มวิชาสัมมนา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
5.3 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ปรับปรุงให้ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ มีจานวนหน่วยกิตเพิ่มขึ้นเป็น
จานวน 20 หน่วยกิต เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เลือกลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
เลือกมากขึ้น โดยปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
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5.3.1 เพิ่มรายวิชา
- 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร (เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ คาอธิบายรายวิชา
ของรายวิชา การวิเคราะห์ 1 และ การวิเคราะห์ 2 โดยให้มีเนื้อหาครอบคลุมมากขึ้น)
- 205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
- 205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ เปิดให้ลงทะเบียน
สาหรับนักศึกษาทีส่ นใจ
- 205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
จะเป็นผูป้ ระกอบการ
- 205504 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ธุรกิจหลังจบการศึกษา
- 205505 การออกแบบการบริการ
ซึ่งรายวิชาดังนี้ เป็น
- 205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
รายวิชาเลือกทางด้าน
การประกอบการธุรกิจ
- 205507 การตลาดผู้ประกอบการ
นวัตกรรม และการ
- 205508 การเงินผู้ประกอบการ
ออกแบบธุรกิจ ในระดับ
- 205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
- 205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
เทคโนโลยีการจัดการ
- 205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
เพื่อให้สอดคล้องกับ
- 205512 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
นโยบายของ
- 205513 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
มหาวิทยาลัย
- 205514 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
- 205515 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
- 103342 การวิเคราะห์การถดถอย
- 103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
- 103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
- 103342 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีทางเลือก
ในการลงทะเบียนรายวิชาทางด้านสถิติ
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

5.3.2 ตัดรายวิชา
- 103451 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเชิงตัวเลขเบื้องต้น
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6. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย โดยปรับปรุงให้นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนรายวิชาในกลุ่มนี้ จากเดิม 9 หน่วยกิต เป็นไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
- เพิ่ ม รายวิ ช า 103493 สหกิ จ ศึ ก ษา 2 จ านวน 8 หน่ ว ยกิ ต เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลา หลักสูตรจึงสามารถให้
นักศึกษาได้ลงทะเบียน รายวิชา สหกิจศึกษา ได้ถึง 2 ครั้ง
- นั กศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน รายวิช า 103393 สหกิจศึกษา 1 จะต้องลงทะเบียนในภาค
การศึกษาที่ 3 ชั้นปีที่ 3 ซึ่งจากเดิมคือ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาส
กลับมาลงทะเบียน รายวิชาเฉพาะด้านเลือกเพิ่มเติม หลังจากที่ได้ฝึกประสบการณ์จริงเสร็จสิ้น
แล้ว
- นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียน รายวิชา 103493 สหกิจศึกษา 2 เพิ่มเติม เพื่อหาประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานจริง ให้ลงทะเบียนรายวิชาดังกล่าวในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
7. แนะนารายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เพื่อเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ให้
เป็ น บุ คคลากรที่มีความสามารถพร้อมในการเป็นกาลั งคนในการพัฒ นาให้ เป็นประเทศไทย 4.0
(Thailand 4.0) จึงแนะนารายวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาควรเลือกดังรายวิชาดังต่อไปนี้
- 101303 การสื่อสารในยุคดิจิทัล
- 202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
- 235377 การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
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ตาราง 2 เปรียบเทียบรูปแบบของหลักสูตรระหว่าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4 ปี โดยจั ด หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต ร 4 ปี โดยจั ด
การศึกษา 2 รูปแบบ ได้แก่
การศึกษา 1 รูป แบบ ได้ แก่ การจั ด การศึกษาวิ ท ยา
1. การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ศาสตรบั ณ ฑิ ต แต่ ห ลั ก สู ต รได้ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้
2. การจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต แบบก้าวหน้า นักศึกษาในหลักสูตร ได้มีทางเลือกในการลงทะเบียน
ตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนว เรี ย น เป็ น ไปตามศั ก ยภาพ และความสนใจของ
ทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้า นักศึกษาแต่ละคน ทั้งสิ้น 3 รูปแบบ ดังนี้
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2559
1. ส า ห รั บ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส น ใ จ จ ะ เ รี ย น ต่ อ ร ะ ดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาสามารถเลื อ กวิ ช าเรีย นใน
ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ โดย
สามารถนับเป็นวิชาเลือกเฉพาะด้านได้
2. สาหรับนักศึกษาที่สนใจจะลงทะเบียนรายวิชาสหกิจ
ศึ ก ษา มากกว่ า 1 ครั้ ง ดั ง นั้ น เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติงานเชิง
วิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลา หลักสูตรจึงสามารถให้
นักศึกษาได้ลงทะเบียน รายวิชา สหกิจศึกษา ได้ถึง 2
ครั้ง ในการศึกษาปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ ปี 4
ภาคการศึกษาที่ 2
3. สาหรับนักศึกษาที่สนใจจะเป็นผู้ประกอบการ หลัง
จบการศึ ก ษา หลั ก สู ต รจึ ง เปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษา
สามารถลงทะเบี ย นรายวิ ช าเลื อ ก ทางด้ า นการ
ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการออกแบบธุรกิจ
ในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สาขาวิ ช าเทคโนโลยี ก าร
จัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิท ยาการ โดยสามารถ
นับเป็นวิชาเลือกเฉพาะด้านได้
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ตาราง 3 เปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.)
ระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
3. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์

1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง

ตาราง 4 เปรียบเทียบอาจารย์ประจาหลักสูตร (เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.)
ระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1.
2.
3.
4.
5.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
5. อาจารย์ ดร.ภาณุ ยิ้มเมือง
6. ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สัตยธรรม
7. Professor Dr. Sergey Meleshko
8. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาศรี อัศวกุล
9. Associate Professor Dr. Eckart Schulz
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช
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ตาราง 5 เปรียบเทียบรายวิชาแยกตามหมวด
ระหว่าง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า จานวน 38 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
จานวน 12 หน่วยกิต
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3(2-2-5)
202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
202213 โลกาภิวัตน์
3(3-0-6)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
จานวน 15 หน่วยกิต
202108 การรู้ดิจิทัล
2(2-0-4)
202109 การใช้โปนรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้ 1(0-2-2)
202201 ทักษะชีวิต
3(3-0-6)
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3-0-6)

- หมวดวิชาแกนศึกษาทั่วไป
ปรับจานวนหน่วยกิต
เป็น 15 หน่วยกิต
- ตัดรายวิชา 202107,
202211, 202212,
202213
- เพิ่มรายวิชา 202108,
202109, 202201,
202202, 202203,
202207

(2) กลุ่มวิชาศึกษาต่างประเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2
203203 ภาษาอังกฤษ 3
203204 ภาษาอังกฤษ 4
203305 ภาษาอังกฤษ 5

(2) กลุ่มวิชาศึกษาต่างประเทศ
จานวน 15 หน่วยกิต
213101 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 1
3(3-0-6)
213102 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่อสาร 2
3(3-0-6)
213203 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์ทางวิชาการ3(3-0-6)
213204 ภาษาอังกฤษเพือ่ วัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
213305 ภาษาอังกฤษเพือ่ การทางาน
3(3-0-6)

- ปรับชื่อรายวิชาและ
คาอธิบายรายวิชาใน
กลุ่มวิชาศึกษา
ต่างประเทศ

จานวน 15 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
จานวน 12 หน่วยกิต
(ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
(4) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก จานวน 2 หน่วยกิต
(ด้านมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสหศาสตร์)
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
114100 กีฬาและนันทนาการ
2(1-2-4)
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
202262 พุทธธรรม
2(2-0-4)
202291 การจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี
2(2-0-4)
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน 2(2-0-4)

- ตัดกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
(ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์)
- ตัดรายวิชา 103113,
104113, 105113
(3) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

จานวน 8 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2(2-0-4)
202175 ศิลปวิจักษ์
2(2-0-4)
202181 สุขภาพองค์รวม
2(2-0-4)
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
2(2-0-4)
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม
2(2-0-4)
202331 อาเซียนศึกษา
2(2-0-4)
202373 การคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4)
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- กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
แบบเลือกปรับให้เลือก
เรียนไม่น้อยกว่า 8
หน่วยกิต
- ตัดรายวิชา 114100,
202261, 202262,
202291, 202292,
202354
- เพิ่มรายวิชา 202175,
202181, 202222,
202331, 202373

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หมวดวิชาเฉพาะ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต

(1) กลุ่มพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 49 นก.

หมวดวิชาเฉพาะ

สาระที่ปรับปรุง

ไม่น้อยกว่า 112 หน่วยกิต

(1) กลุ่มพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 42 นก.

กลุ่มวิชาสัมมนา
กลุ่มวิชาสัมมนา
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
1(1-0-6) 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
กลุ่มวิชาเคมี
102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2

กลุ่มวิชาเคมี
4(4-0-8) 102101 เคมี 1
1(0-3-0) 102102 ปฏิบัติการเคมี 1
4(4-0-8) 102103 เคมี 2
1(0-3-0) 102104 ปฏิบัติการเคมี 2

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
103101 แคลคูลัส 1
103102 แคลคูลัส 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
4(4-0-8) 103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4(4-0-8) 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
3(3-0-6) 103141 วิธีเชิงสถิติ
4(3-3-6) 103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวิทยาศาสตร์

กลุ่มวิชาชีววิทยา
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2

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

กลุ่มวิชาชีววิทยา
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน*
105101 ฟิสิกส์ 1
105102 ฟิสิกส์ 2
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

3(3-0-6)
1(0-3-0)
3(3-0-6)
1(0-3-0)

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

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

- ทดแทนรายวิชา
101301 ด้วย 103395
ซึ่งอยู่ในกลุ่มวิเฉพาะ
ด้านบังคับ

- ปรับปรุงรายวิชา หน่วย
กิตและ ทดแทน
รายวิชา 102111,
102112, 102113,
102114 ด้วยรายวิชา
102101, 102102,
102103, 102104
- ปรับปรุงรายวิชาและ
ทดแทนรายวิชา
103101, 103102,
ด้วยรายวิชา 103121,
103122, ตามลาดับ

- ปรับปรุงรายวิชา หน่วย
กิต และทดแทนรายวิชา
104101, 104102,
104108, 104109 ด้วย
รายวิชา 104171,
104172, 104173,
104174ตามลาดับ

กลุ่มวิชาฟิสิกส์
- ปรับปรุงรายวิชา หน่วย
105111 กลศาสตร์และความร้อน
3(3-0-6) กิต และทดแทนรายวิชา
4(4-0-8) 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6) 105101, 105102,
4(4-0-8) 105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1(0-3-0) 105191, 104192 ด้วย
1(0-3-0) 105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่1(0-3-0) 105111, 105112,
1(0-3-0)
105196, 105197
ตามลาดับ
(* หมายถึง วิชานี้เป็นวิชาปรับพื้นฐานโดยไม่นับหน่วยกิต)
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จานวน 57 หน่วยกิต (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ

103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103213 พีชคณิตนามธรรม
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103321 ตัวแปรเชิงซ้อน
103322 ทอพอโลยี
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103392 โครงงาน
103621* การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103651* พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข

4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(1-0-3)
4(0-12-0)
4(4-0-8)
4(4-0-8)

103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103213 พีชคณิตนามธรรม
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103490 โครงงาน

(* หมายถึง วิชาเฉพาะด้านบังคับในหลักสูตรแบบก้าวหน้า
เพิ่มเติมจากแบบธรรมดา)
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จานวน 50 หน่วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
1(1-0-3)
1(1-0-3)
4(0-12-0)

- ปรับปรุงรายวิชา
- ย้ายรายวิชา 103311,
103322 ไปอยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเลือก
- ย้ายรายวิชา 103621,
103651 ไปอยู่กลุ่มวิชา
เฉพาะด้านเลือก
(สาหรับผู้ที่สนใจจะ
เรียนต่อ)
- ทดแทนรายวิชา
103341 ด้วย 103342
- ทดแทนรายวิชา
103390 ด้วย 103394
- - เพิ่มรายวิชา 103395
จากการทดแทน
รายวิชา 101301 ใน
กลุ่ม (1)
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(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
จานวน 8 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
4(4-0-8)
ปรัชญาของคณิตศาสตร์
103313 ทฤษฎีจานวน
4(4-0-8)
103314 คณิตศาสตร์วิยุต
4(4-0-8)
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
4(4-0-8)
103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
4(4-0-8)
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
4(4-0-8)
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
4(4-0-8)
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 4(4-0-8)
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
4(4-0-8)
103451 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณเชิง
4(4-0-8)
ตัวเลขเบื้องต้น
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4(4-0-8)
103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
4(4-0-8)
103462 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบ
4(4-0-8)
ทางคณิตศาสตร์
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
4(4-0-8)

(3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
จานวน 20 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4(4-0-8)
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
4(4-0-8)
ปรัชญาของคณิตศาสตร์
103313 ทฤษฎีจานวน
4(4-0-8)
103314 คณิตศาสตร์วิยุต
4(4-0-8)
103322 ทอพอโลยี
4(4-0-8)
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
4(4-0-8)
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
4(4-0-8)
103344 การวิเคราะห์การถดถอย
4(4-0-8)
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
4(4-0-8)
103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
4(4-0-8)
103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
4(4-0-8)
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
4(4-0-8)
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
4(4-0-8)
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 4(4-0-8)
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
4(4-0-8)
103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
4(4-0-8)
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 4(4-0-8)
103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
4(4-0-8)
103462 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบ
4(4-0-8)
ทางคณิตศาสตร์
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
4(4-0-8)

- ปรับปรุงรายวิชา
- เพิ่มรายวิชา 103311,
103322 มาจาก กลุ่ม
วิชาเฉพาะด้านบังคับ
- เพิ่มรายวิชา 103323,
103342, 103344,
103362, 103442
- ตัดรายวิชา 103451

นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเฉพาะด้าน ตาม
ความถนัดของนักศึกษาโดยแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่
ก. กลุ่มวิชาเลือกคณิตศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
4(4-0-8) คณิตศาสตร์ โดยสามารถเลือ กวิชาเรียนได้ดังต่อไปนี้ โดย
4(4-0-8) ความเห็นชอบของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้สามารถนับเป็น
4(4-0-8) วิชาเลือกเฉพาะด้านได้
4(4-0-8)
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8) 103622 ทฤษฎีเมเชอร์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
4(4-0-8)
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4(4-0-8)
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4(4-0-8)
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4(4-0-8)

- ปรับปรุงรายวิชา
- เพิ่มรายวิชา 103621,
103651 จากกลุ่มวิชา
เฉพาะด้านบังคับ
- ตัดรายวิชา 103653

สาหรับหลักสูตรก้าวหน้าให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต จากรายวิชาต่อไปนี้
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103653 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหา
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
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ข. กลุ่มวิชาเลือกการประกอบการธุรกิจนวัตกรรมและการ
ออกแบบธุรกิจในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการ
จัดการ ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ โดยสามารถเลือกวิชา
เรี ย นได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้ โดยความเห็ น ชอบของสาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ ให้สามารถนับเป็นวิชาเลือกเฉพาะด้านได้
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม 2(2-0-4)
205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ 2(2-0-4)
ทางธุรกิจ
205503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
2(2-0-4)
205504 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2(2-0-4)
205505 การออกแบบการบริการ
2(2-0-4)
205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่ 3(3-0-6)
205507 การตลาดผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
205508 การเงินผู้ประกอบการ
3(3-0-6)
205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
2(2-0-4)
205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
2(2-0-4)
205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
2(2-0-4)
205512 การจัดการธุรกิจที่เจริญเติบโต
3(3-0-6)
205513 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
1(0-4-0)
205514 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
1(0-4-0)
205515 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
1(0-4-0)
หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย
103391 เตรียมสหกิจศึกษา

9 หน่วยกิต หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 9 นก.
1(1-0-2)
1(1-0-2) 103391 เตรียมสหกิจศึกษา

และให้เลือกเรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
103491 สหกิจศึกษา
หรือ
103492 โครงการวิจัย

และให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้

8 หน่วยกิต 103393 สหกิจศึกษา 1
หรือ
8(0-24-0) 103492 โครงการวิจัย

8 หน่วยกิต
8(0-24-0)

สาหรับนักศึกษาที่ต้องการมีประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ เต็มเวลา มากกว่าการ
ลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษา 1 นั้น หลักสูตรเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชา สหกิจศึกษาเพิ่มเติมจาก
รายวิชาต่อไปนี้
103493 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี

- เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และ
สกอ. จึงเพิ่มรายวิชา
ดังต่อไปนี้ เพื่อโอกาส
ให้นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเป็นวิชา
เลือกเฉพาะด้าน
- 205501, 205502,
205503, 205504,
205505, 205506,
205507, 205508,
205509, 205510,
205511, 205512,
205513, 205514,
205512

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี

จ-14

ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิต

- ปรับปรุงรายวิชา
- ทดแทนรายวิชา
103491 ด้วย 103393
- เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ
มหาวิทยาลัย และ
สกอ. จึงเพิ่มรายวิชา
103493 เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้นกั ศึกษาได้
ลงทะเบียนเพิ่มเติมได้

มคอ.2

ตาราง 6 เปรียบเทียบแผนการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
ระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
หน่วยกิต
102111
เคมีพื้นฐาน 1
4(4-0-8)
Fundamental Chemistry 1
102112
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory I
103101
แคลคูลัส 1
4(4-0-8)
Calculus 1
104101
หลักชีววิทยา 1
4(4-0-8)
Principles of Biology 1
104102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Principles of Biology 1
105101
ฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
Physics 1
202107
การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
3(2-2-5)
Use of Computer and Information
203101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รวม
20
ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
หน่วยกิต
103102
แคลคูลัส 2
4(4-0-8)
Calculus 2
104108
หลักชีววิทยา 2
4(4-0-8)
Principles of Biology 2
104109
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1(0-3-0)
Principles of Biology Laboratory 2
104113
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
105101
ฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
Physics 1
105191
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
Physics Laboratory 1
203102
ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 1)
หน่วยกิต
102101
เคมี 1
3(3-0-6)
Chemistry 1
102102
ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 1
103121
แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4(4-0-8)
Analytical Calculus 1
104171
ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
104172
ปฎิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory I1
105111
กลศาสตร์และความร้อน
3(3-0-6)
Mechanics and Heat
105196
ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
1(0-3-0)
Mechanics and Heat Laboratory
213101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
English for Communication 1
รวม
19
ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 2)
หน่วยกิต
102103
เคมี 2
3(3-0-6)
Chemistry 2
102104
ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-0)
Chemistry Laboratory 2
103122
แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
Analytical Calculus 2
104173
ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
104174
ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0)
Biology Laboratory 2
105112
ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
3(3-0-6)
Electricity Magnetism and Modern Physics
105197
ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสกิ ส์ยุคใหม่ 1(0-3-0)
Electricity Magnetism and Modern
Physics Laboratory
213102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
English for Communication 2
รวม
19

รวม 20

จ-15

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 3)
หน่วยกิต
102113
เคมีพื้นฐาน 2
4(4-0-8)
Fundamental Chemistry 2
102114
ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 2
103113
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
103141
วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
105102
ฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
Physics 2
105113
มนุษย์กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Man and Technology
105192
ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-0)
Physics Laboratory 2
รวม 19
ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
หน่วยกิต
103210
หลักการทางคณิตศาสตร์
4(4-0-8)
Principles of Mathematics
103221
แคลคูลัสขั้นสูง
4(4-0-8)
Advanced Calculus

ชั้นปีที่ 1 (ภาคการศึกษาที่ 3)
103141
วิธีเชิงสถิติ
Statistical Methods
103115
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
103221
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
202108
การรู้ดิจิทัล
Digital Literacy
202109
กรใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
Use of Application Programs for Learning
202201
ทักษะชีวิต
Life Skills

103251

สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4(4-0-8)
Differential Equations 1
202202
ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก
3(3-0-6)
Citizenship and Global Citizens
213203
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ 3(3-0-6)
English for Academic Purposes
รวม
18
ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)
หน่วยกิต
103213
พีชคณิตนามธรรม
4(4-0-8)
Abstract Algebra
103223
การวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
Analysis 2
103251
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิง
4(4-0-8)
วิทยาศาสตร์
Scientific Computer Programming
213204
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
xxxxxx
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2(2-0-4)
รวม
17

203203

การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
Scientific Computer Programming
ภาษาอังกฤษ 3
English 3

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 2)
103212
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra 1
103222
การวิเคราะห์ 1
Analysis 1
103231
สมการเชิงอนุพันธ์ 1
Differential Equations 1
202212
มนุษย์กับวัฒนธรรม
Man and Culture
203204
ภาษาอังกฤษ 4
English 4

4(3-3-6) 103231

3(3-0-6)

รวม 15
หน่วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 1)
103212
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra 1
103222
การวิเคราะห์ 1
Analysis 1

18

จ-16

รวม

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

17
หน่วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3)
103213
พีชคณิตนามธรรม
Abstract Algebra
103223
การวิเคราะห์ 2
Analysis 2
103252
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
202211
การคิดเพื่อการพัฒนา
Thinking for Development
202213
โลกาภิวัตน์
Globalization

หน่วยกิต ชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาที่ 3)
4(4-0-8) 103252
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
4(4-0-8) 103224
ตัวแปรเชิงซ้อน
Complex Variables
4(4-0-8) 103232
สมการเชิงอนุพันธ์ 2
Differential Equations 2
3(3-0-6) 203203
มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
Man, Society and Environment
3(3-0-6) 213305
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English for Careers
รวม

หน่วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
103321
ตัวแปรเชิงซ้อน
Complex Variables
103331
สมการเชิงอนุพันธ์ 2
Differential Equations 2
103341
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability Theory and Statistics
203305
ภาษาอังกฤษ 5
English 5

18
รวม
18
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 1)
หน่วยกิต
4(4-0-8) 103342
ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4(4-0-8)
Probability Theory
4(4-0-8) 103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก
4(4-0-8) 103394
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1(1-0-3)
Seminar in Mathematics 1
3(3-0-6) 202207
มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
3(3-0-6)
Man, Society and Development

xxxxxx

2(2-0-4)

วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

ชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
103311
พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra 2
103322
ทอพอโลยี
Topology
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก

รวม 17
รวม
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 2)
4(4-0-8) 103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก
103395
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
4(4-0-8)
Seminar in Mathematics 2
103391
เตรียมสหกิจศึกษา
Pre-cooperative Education
101302
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Frontiers of Science and
Technology
202xxx
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี

รวม 16

รวม

จ-17

19
หน่วยกิต
4(4-0-8)
1(1-0-3)
1(1-0-2)
3(3-0-6)

2(2-0-4)
3

14

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

ชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 3)
หน่วยกิต
101301
เสวนาวิทยาศาสตร์
1(1-0-6)
Science Colloquium
101302
แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6)
Frontiers of Science and Technology
103390
สัมมนาทางคณิตศาสตร์
1(1-0-3)
Seminar in Mathematics
103391
เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Pre-cooperative Education
103392
โครงงาน
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก
รวม
ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
103491
สหกิจศึกษา
หรือ
103492
โครงการวิจัย
ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก
103621
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
Functional Analysis

14
หน่วยกิต
8

ชั้นปีที่ 3 (ภาคการศึกษาที่ 3)
103393
สหกิจศึกษา 1
(a)
หรือ (**)
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)

ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 3)
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
103651
พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
Numerical Linear Algebra
รวม

4(4-0-8)
4(4-0-8)

รวม

ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 1)
103490
โครงงาน
202xxx
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx
วิชาเลือกเสรี

8(0-24-0)
รวม
8
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 2)
103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก (a)
4(4-0-8) 103xxx
วิชาเฉพาะด้านเลือก (a)
หรือ (**)
103492
โครงการวิจัย
(b)

รวม

หน่วยกิต
8

8
หน่วยกิต ชั้นปีที่ 4 (ภาคการศึกษาที่ 3)
4
202xxx
วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
4(4-0-8) xxxxxx
วิชาเลือกเสรี
8

จ-18

8
หน่วยกิต
8
2(2-0-4)
2
รวม
12
หน่วยกิต
4(4-0-8)
4(4-0-8)
8(0-24-0)

รวม

8
หน่วยกิต
2(2-0-4)
3

รวม

4

มคอ.2

ตาราง 7 เปรียบเทียบแผนการศึกษาทุกภาคการศึกษา
ระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน*
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
103101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
ปีที่ 2 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103251 การเขียนโปรแกรม

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
3

ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2

20

รวม
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103222 การวิเคราะห์ 1
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1

คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3

3

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203204 ภาษาอังกฤษ 4

รวม

15

103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
203305 ภาษาอังกฤษ 5
xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

4
4
1
3
4
1
3

102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103141 วิธีเชิงสถิติ
105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

4
1
3
3
4
3
1

20

รวม

19

3
4
4
4

ปีที่ 3 103321 ตัวแปรเชิงซ้อน

หน่วยกิต

รวม

4
4
4
3
3

18

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ

1
3

103322 ทอพอโลยี

4
4

4

xxxxxx วิชาเลือกเสรี

4

3
2

ปีที่ 4 103491 สหกิจศึกษา
หรือ

8

103492 โครงการวิจัย

8

รวม

8

รวม
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

รวม

* เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์

จ-19

3

รวม

103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2

17

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202213 โลกาภิวัฒน์

4
4
4
3

18

4
4

รวม

103213 พีชคณิตนามธรรม
103223 การวิเคราะห์ 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

เทคโนโลยี
103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
103391 เตรียมสหกิจศึกษา

1
1

103392 โครงงาน

4

103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

4

12

รวม

14

4

xxxxxx วิชาเลือกเสรี

4

4

รวม

4

มคอ.2

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 แบบก้าวหน้า
ชั้นปี

ภาคการศึกษาที่ 1

ปีที่ 1 102111 เคมีพื้นฐาน 1
102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
103101 แคลคูลัส 1
104101 หลักชีววิทยา 1
104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
105001 ฟิสิกส์พื้นฐาน*
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ
203101 ภาษาอังกฤษ 1
รวม
ปีที่ 2 103210 หลักการทางคณิตศาสตร์
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103251 การเขียนโปรแกรม

หน่วยกิต
4
1
4
4
1
3

ภาคการศึกษาที่ 2
103102 แคลคูลัส 2
104108 หลักชีววิทยา 2
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
105101 ฟิสิกส์ 1
105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
203102 ภาษาอังกฤษ 2

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต

4
4
1
3
4
1
3

102113 เคมีพื้นฐาน 2
102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
103141 วิธีเชิงสถิติ
105102 ฟิสิกส์ 2
105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2

4
1
3
3
4
3
1

20

รวม

19

3
20

รวม

4
4
4

103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103222 การวิเคราะห์ 1
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1

คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
203203 ภาษาอังกฤษ 3

3

202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
203204 ภาษาอังกฤษ 4

รวม

15

ปีที่ 3 103321 ตัวแปรเชิงซ้อน
103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2

หน่วยกิต

รวม

4
4
4
3
3

18

101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ

1

103390 สัมมนาทางคณิตศาสตร์

1

103391 เตรียมสหกิจศึกษา

1

103392 โครงงาน
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

4
4

103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ

103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

4
4
4

203305 ภาษาอังกฤษ 5

3

xxxxxx วิชาเลือกเสรี

4

xxxxxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

2

ปีที่ 4 103491 สหกิจศึกษา
หรือ
103492 โครงการวิจัย

8

รวม

8

รวม
103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก

3

รวม

103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103322 ทอพอโลยี

17

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
202213 โลกาภิวัฒน์

4
4
4
3

18

4
4
4

รวม

103213 พีชคณิตนามธรรม
103223 การวิเคราะห์ 2
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข

16
4
4

เทคโนโลยี

รวม
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข

3

14
4
4

8
รวม

* เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบวัดความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์
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8

รวม

8

มคอ.2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แผนการศึกษา 4 ปี ของนักศึกษาสาหรับการจัดการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2
102101 เคมี 1
3 102103 เคมี 2
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
1 102104 ปฏิบัติการเคมี 2
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
104171 ชีววิทยา 1
3 104173 ชีววิทยา 2
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1 104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
105111 กลศาสตร์และความร้อน
3 105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และ
1 105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและ
ความร้อน
ฟิสิกส์ยุคใหม่
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
รวม 19 หน่วยกิต
รวม 19 หน่วยกิต
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4 103213 พีชคณิตนามธรรม
103222 การวิเคราะห์ 1
4 103223 การวิเคราะห์ 2
103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4 103251 การเขียนโปรแกรม
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2
คอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ 3 202202 ความเป็นพลเมืองและ
ทางวิชาการ
พลเมืองโลก
213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
รวม 17 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก
4 101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และ
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
1
เทคโนโลยี
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการ
3 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
พัฒนา
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 14 หน่วยกิต
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1
103490 โครงงาน
202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก

นก.
3
1
4
3
1
3
1

ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 3
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103141 วิธีเชิงสถิติ
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพือ่
การเรียนรู้
202201 ทักษะชีวิต

3
รวม 17 หน่วยกิต
นก.
ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103224 ตัวแปรเชิงซ้อน
4 103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4 103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
3 213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน

นก.
4
4
4
3
3

3
รวม 18 หน่วยกิต
นก.
ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103393 สหกิจศึกษา 1
(a)
1
หรือ (*)
3 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (b)
1
2
3
รวม 8 หน่วยกิต

นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2
นก.
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 3
4 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (a)
4 202xxx วิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
2 103xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก (a)
4 xxxxxx วิชาเลือกเสรี
2
หรือ (*)
103492 โครงการวิจัย
(b)
8
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 8 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตทัง้ หมด 167 หน่วยกิต
(*) ให้นักศึกษาเลือก (a) วิชาสหกิจศึกษา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
หรือ (b) วิชาเฉพาะด้านเลือก 2 วิชา ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 และ วิชาโครงการวิจยั ในชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
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นก.
4
3
4
2
1
3

นก.
8
4
4

นก.
2
3

มคอ.2

ตาราง 8 เปรียบเทียบคาอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในสาขาคณิตศาสตร์
ระหว่างหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
เพิ่มผลการเรีย นรู้ที่ ค าดหวั ง (Expected Learning - เพิ่มเข้า
Outcomes) แต่ละรายวิชา (ภาคผนวก ง)
202107 การใช้คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 3(2-2-5)
- เพิ่มเข้า
Use of Computer and Information
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง
คอ มพิ ว เ ตอ ร์ ร ะ บบปฏิ บั ติ ก าร แ ละ โ ปร แ ก ร ม
อรรถประโยชน์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์พื้นฐาน
ระบบเครือข่ายและอิ นเทอร์เ น็ ต ความปลอดภั ย ของ
ระบบคอมพิวเตอร์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สารสนเทศ
และระบบการจัดเก็บ การใช้บริการสารสนเทศเพื่อการ
ค้นคว้า การเขียนรายงาน การอ้างและการเขียนรายการ
อ้างอิง
Introduction to computers and computer
organization, operating systems and utility programs,
application software, computer network systems
and the internet, computer system security and
related legal issues, information and organization
systems, information services for searching, report
writing, citations and reference writing.
- เพิ่มเข้า

202211 การคิดเพื่อการพัฒนา
3(3-0-6)
Thinking for Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล ตรรกวิทยา
แบบนิรนัยและอุปนัยเพื่อการวิเคราะห์ การอ้างเหตุผล
ความสมบูรณ์ของการอ้างเหตุผล แนวคิดเพื่อการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ในหนทางของปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
ศาสนาและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาการอยู่ร่วมกั นของ
มนุษย์
Process of logical-analytical thinking, deductive
and inductive logic for argument analysis, soundness
of argument, conceptions in sufficiency economics
for sustainable development, religion and ethics for
development in quality of living.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
202212 มนุษย์กับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Man and Culture
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม วิวัฒนาการ
ของอารยธรรมและวิ ท ยาการที่ ใ ช้ ใ นการอธิ บ าย
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ความเป็นมนุษย์
และการอยู่ ร่ ว มกั น ของมนุ ษ ย์ ใ นระบบพหุ วั ฒ นธรรม
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับคนยุค
ใหม่
Social and cultural body of knowledge,
evolution of arts and civilization and their social
phenomena, being human and human community
in a system of plural cultures, significance of
arts/culture and wisdom for new generations.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

202213 โลกาภิวัตน์
3(3-0-6)
Globalization
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึก ษาเชิงเปรีย บเทีย บว่าด้วยความสั ม พั น ธ์
ระหว่างประเทศก่อนและหลังปรากฏการณ์ โลกาภิวัตน์
ทั้งด้านความเป็นรัฐ/ประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ
องค์การระหว่างประเทศทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค
เศรษฐกิ จ ระหว่างประเทศภายใต้อิทธิพลของประเทศ
มหาอานาจ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจกลุ่มใหม่และบรรษัท
ข้ า มชาติ การพั ฒ นาและผลกระทบจากการพั ฒ นา
ภาคประชาสั ง คมกั บ กระแสโลกาภิ วั ต น์ ลั ก ษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปสู่โลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่ 21
Comparative studies on international
relations both before and after the advent of
globalization in terms of state/ country status,
international laws, international organizations
both at the regional and global levels,
international economics under the influence of
powerful countries, emerging economic countries
and multinational enterprises, development and
its impact, civil society and globalization trends,
as well as changing trends towards globalization
in the 21st century.

สาระที่ปรับปรุง
- เพิ่มเข้า

- ตัดออก
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
202108 การรู้ดิจิทัล
2(2-0-4) - เพิ่มเข้า
Digital Literacy
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเลือกแหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการค้นคืนสารสนเทศ การรวบรวม
และการประเมินคุณภาพสารสนเทศ การวิเคราะห์และ
สังเคราะห์สารสนเทศ การเขียนรายงานและการอ้างอิง
ความปลอดภัย ผลกระทบ จริย ธรรม คุณ ธรรม และ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล
Selecting sources of information for research;
using digital technology in information retrieval;
collecting and evaluating information qualities;
analyzing and synthesizing information; writing
reports and referencing; security, effects, ethics,
morals, and laws regarding media and digital
technology using.
202109 การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการเรียนรู้
- เพิ่มเข้า
1(0-2-2)
Use of Application Programs for Learning
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้พื้ นฐานการเขีย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
การใช้โ ปรแกรมประยุก ต์เพื่อจัดการงานเอกสาร การ
นาเสนอสารสนเทศ การจัดการข้อมูลเพื่อการคานวณ
และการจัดการฐานข้อมูลอย่างสร้างสรรค์ การออกแบบ
และพัฒนาเว็บไซต์สาหรับการทางานในชีวิตประจาวัน
Basics of computer programming; using
application software for document management;
presenting information; data management for
calculation and creative data management;
designing and developing a website for working in
a daily life.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
202201 ทักษะชีวิต
3(3-0-6) - เพิ่มเข้า
Life Skills
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การรู้จัก และเข้าใจตนเองและผู้ อื่ น การคิด และ
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล การคิดอย่างเป็นระบบและการ
คิ ด แบบองค์ ร วม การตั ด สิ น ใจและแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า ง
สร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตนเองในบริบทของการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต ความสมดุ ล ระหว่ า งชี วิ ต และการท างาน
ความพอเพี ย งในการด ารงชี วิ ต การดู แ ลสุ ข ภาพของ
ตนเอง การจัดการอารมณ์ และความเครียด การแก้ไข
ปัญหาชีวิต
Knowing and understanding self and
others; rational thinking and analyzing; systems
and holistic thinking; creative decision- making
and problem-solving; self-directed learning in a
context of lifelong learning; work- life balance;
sufficiency in living; self-care; stress and emotion
management; solutions to life issues
202202 ความเป็นพลเมืองและพลเมืองโลก 3(3-0-6) - เพิ่มเข้า
Citizenship and Global Citizens
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะส าคั ญ ของพลเมื อ ง บทบาทของ
พลเมื อ งไทยและพลเมื อ งโลก ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ประเทศ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ ผลกระทบข้ า ม
พรมแดน การวิเคราะห์และถอดบทเรียนของเหตุการณ์
ระหว่างประเทศ
Important characteristics of citizens; roles of
Thai and global citizens; international relations;
international organizations; transboundary impacts;
critique and lesson- learned from international
phenomena
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) - เพิ่มเข้า
Man Society and Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลั ก ษณะพื้ น ฐานของความเป็ น มนุ ษ ย์ ความ
หลากหลายทางวั ฒนธรรม การจัดระเบีย บทางสั ง คม
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ม าใช้ ป ระโยชน์ การพั ฒ นาอย่าง
ยั่งยืน
Conditions of being human; cultural
diversity; social order; ecological system; natural
resources and environment; utilization of
natural resources; sustainable development

202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา 3(3-0-6) - เพิ่มเข้า
Man, Economy and Development
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เศรษฐกิ จ กั บการพัฒนาสังคม ทิศทางการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาแบบกีดกัน การพัฒนา
แบบมีส่วนร่วม การพัฒนาบนฐานนวัตกรรม เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน ผู้ประกอบการเพื่อ
สังคม
Economy and social development; trends of
economic and social development; exclusive
development;
inclusive
development;
innovation- based development; creative
economy; community engagement; social
entrepreneurship
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
203101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสังคมและในชั้นเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ เนื้อหาในหลัก สู ตรเน้ น หั ว ข้ อ
เรื่องที่นักศึกษาสนใจ บูรณาการทักษะภาษาอังกฤษ โดย
ให้ก ารฟัง การพูดเป็นความสาคัญ ลาดับแรก เพิ่ม พู น
และพั ฒ นากลวิ ธี ใ นการสื่ อ สารและการเรี ย นภาษา
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ
Developing students’ ability for effective
communication in social and academic settings,
course content reflecting students’ interests
using integrated skills with primary emphasis on
listening
and
speaking,
improving
communication and language learning
strategies, and introducing autonomous learning
using various resources.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6) - ปรับชื่อ และ
English for Communication 1
คาอธิบายรายวิชา
วิชาที่บังคับก่อน: ไม่มี
พั ฒ นาความสามารถของนั ก ศึ ก ษาในการใช้
ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ บู ร ณาการทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยให้
ความสาคัญกับทักษะการฟังและการพูด พัฒนากลยุทธ์
การสื่อสารและกลยุทธ์ก ารเรีย นภาษา ส่งเสริมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองโดยใช้แหล่งทรัพยากรที่
หลากหลาย
Developing students’ abilities for effective
communication in social settings; focusing on
integrated skills with the primary emphasis on
listening and speaking; developing
communication and language learning
strategies and promoting autonomous learning
using various resources.

203102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
วิชาบังคับก่อน : 203101 ภาษาอังกฤษ 1
เพิ่ ม พู น ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน
ระดับที่สูงขึ้น พัฒนาทักษะทางภาษาและกลวิธีใ นการ
เรียนรู้ภาษา บูรณาการทักษะทางภาษาและส่งเสริมให้
ทากิจกรรมแบบเผชิญประสบการณ์ เน้นเนื้อหาในหัวข้อ
เรื่อง และประเด็นร่วมสมัยกึ่งวิชาการจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ โดยไม่มีก ารดัดแปลงภาษา เช่น หนังสือ พิ ม พ์
บทความในนิตยสาร และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Enhancing students’ proficiency in social
communication, developing students’ ability to
accomplish learning tasks, using integrated skills
and task- based learning with emphasis on
contemporary themes and current issues,
reading semi- academic texts from a variety of
authentic sources such as newspapers,
magazines and online resources.

213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
- ปรับชื่อ และ
English for Communication 2
คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่อน : 213101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
พัฒนาความสามารถของนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในสถานการณ์
ทางสังคมและวิชาการ บูรณาการทักษะโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทักษะการฟังและการพูดเพื่อจุดประสงค์เชิงวิชาการ
พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อสารและกลยุท ธ์ ก ารเรีย นภาษา
สร้างเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้เนื้อหากึ่งวิชาการ
จากแหล่งทรัพยากรที่หลากหลาย
Further developing students’ abilities for
effective communication in social and academic
settings; focusing on integrated skills,
particularly listening and speaking for academic
purposes; further developing communication
and language learning strategies; and reinforcing
autonomous learning using various semiacademic materials from a variety of resources.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
203203 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English 3
วิชาบังคับก่อน : 203102 ภาษาอังกฤษ 2
พัฒนาการใช้ภาษาเชิงวิชาการเน้นเนื้อหาที่เรียน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี บู ร ณาการ
ทักษะทางด้านภาษา โดยเน้นการอ่านให้มีประสบการณ์
ตรงในการใช้ ภ าษา โดยอาศั ย สื่ อ นานาชนิ ด เช่ น สื่ อ
สิ่ ง พิ ม พ์ สื่ อ โ สตทั ศน์ แ ละ สื่ อ จ าก แ หล่ ง ข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์
Course content dealing with science and
technology for effective communication in an
academic field of study, text- based activities
involving integrated language skills with an
emphasis on reading, exposure to both
authentic and semi- authentic materials from
both printed and audiovisual materials, as well
as online resources.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
- ปรับชื่อ และ
213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6) คาอธิบายรายวิชา
English for Academic Purposes
วิชาบังคับก่อน: 213102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวข้องกั บภาษาอังกฤษสาหรับ
จุดประสงค์เชิงวิชาการ เพื่อการสื่อสารเชิงวิชาการอย่าง
มีประสิทธิภาพ กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นเนื้อหาที่
เป็นการบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความสาคัญกับ
ทักษะการอ่าน ใช้เนื้อหาที่มาจากสื่อการเรียนการสอน
จริงและกึ่ งจริง ทั้งจาก สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทั ศ น์
รวมทั้งแหล่งทรัพยากรออนไลน์
Course content dealing with English for
academic purposes for effective communication
in an academic field of study; text- based
activities involving integrated language skills
with an emphasis on reading; exposure to both
authentic and semi- authentic materials from
both printed and audiovisual materials, as well
as online resources.

203204 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English 4
วิชาบังคับก่อน : 203203 ภาษาอังกฤษ 3
พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ภ าษาต่ อ จากรายวิ ช า
ภาษาอั ง กฤษ 3 ใช้ เ นื้ อ หาทางวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี ท ากิ จ กรรมที่ ผู้ เ รี ย นต้ อ งบู ร ณาการทั ก ษะ
ทางด้านภาษา เน้นทักษะการเขีย นโดยใช้แหล่งข้ อมู ล
จากเนื้อหาที่อ่าน จัดประสบการณ์ตรงในการใช้ภ าษา
โดยอาศั ย เอกสารประกอบการเขี ย นและสื่ อ อื่ น ๆ
รวมทั้งแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
Further enhancement of student’ s
language learning skills and ability in science
and technology content developed from
English III, exposure to authentic language in
science and technology from both printed and
audiovisual materials, as well as on- line
resources, focus on text- based tasks involving
integrated skills with the emphasis on writing.

213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) - ปรับชื่อ และ
English for Specific Purposes
คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่อน : 213203 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
พั ฒ นาทั ก ษะและความสามารถทางภาษาที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
ประสบการณ์ตรงในการเรีย นภาษาที่ใ ช้จ ริงในวงการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโสต
ทั ศ น์ รวมทั้ ง แหล่ ง ทรั พ ยากรออนไลน์ เน้ น ชิ้ น งานที่
ผู้เรียนต้องบูรณาการทักษะทั้งสี่ด้าน โดยให้ความสาคัญ
กับทักษะการอ่านและการเขียน
Further enhancement of students’ language
skills and ability in science and technology
content; exposure to authentic language in
science and technology from both printed and
audiovisual materials, as well as online resources;
focus on text- based tasks involving integrated
skills with an emphasis on reading and writing.
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203305 ภาษาอังกฤษ 5
3(3-0-6)
English 5
วิชาบังคับก่อน : 203204 ภาษาอังกฤษ 4
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการเตรียมตัวเพื่อสมัครงาน
และการแสวงหางาน การเขีย นประวัติส่วนตัวโดยย่ อ
การสัมภาษณ์ การเขียนจดหมายสมัครงาน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ฝึกทักษะการสื่อสารในสถานที่ทางาน การ
พูดสนทนาเกี่ ย วกั บงานในหน้า ที่ การโต้ตอบเอกสาร
การรายงานการประชุม การอภิปราย การกล่าวสุนทร
พจน์อย่างไม่เป็นทางการในบางโอกาส
English needed for employment
preparation, effective communication skills in
the workplace, and career advancement,
covering topics such as job search, resumes,
employment letters and documents, job
interviews, academic applications, some
essential correspondence, reports, meetings,
discussion, and short informal occasional
speeches.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
213305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6) - ปรับชื่อ และ
English for Careers
คาอธิบายรายวิชา
วิชาบังคับก่อน : 213204 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
ทางวิชาการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่จาเป็นในการเตรีย ม
ตัวเพื่อสมัครงาน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ เช่นการหางาน
การเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ การเขียนจดหมายสมัคร
งาน และการสัมภาษณ์งาน ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานที่ทางาน พัฒนาทักษะที่จาเป็นใน
การเตรีย มตัวสาหรับการสอบโทอิค (Test of English
for International Communication)
Developing English skills needed for
employment preparation, covering such topics
as job search, resumes, cover letters, and job
interviews; effective communication skills in the
workplace; skills needed in preparing for the
Test of English for International Communication
(TOEIC)

103113 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การประยุ ก ต์ ค ณิ ต ศาสตร์ พื้ น ฐานในปั ญ หา
ชีวิตประจาวัน โดยศึกษาปัญหาที่เกี่ย วกั บกราฟ พื้นที่
และปริมาตร ปัญหาการเงิน เช่น การคานวณดอกเบี้ย
เงินปี และภาษี ปัญหาการจัดสรรทรัพยากร เช่น การหา
จุดคุ้มทุน การหาค่าเหมาะที่สุดโดยวิธีกราฟและวิ ธีซิ ม
เพล็กซ์ และปัญหาอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
Applications of basic mathematics in daily
life problems such as problems related to
graphs, area and volume, financial problems
such as computing interests, annuities and
taxes, resource allocation problems such as
break- even point, finding the optimal value by
graph and the simplex method, and other
problems of interest.

- ตัดออก
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หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
104113 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
วิวัฒนาการของมนุษย์ ประชากรมนุษย์และพลวัต
ประชากร สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและทางชีวภาพของ
ม นุ ษ ย์ ปั จ จุ บั น แ ล ะ ก า ร อ ยู่ ร อ ด ข อ ง ม นุ ษ ย์
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม
การวางแผนและการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
Evolution of man, human populations and
dynamics, physical and biological environments
of human populations, present and future
design for survival, natural resources and
conservation,
environmental
problems,
environmental planning and management,
human resource management, ecotourism for
sustainable development.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
- ตัดออก

- ตัดออก

105113 มนุษย์กับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Man and Technology
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติ แนวคิด และหลัก การทางวิทยาศาสตร์
สสารและพลังงาน ความสาคัญของแหล่งพลังงานและ
วิ ก ฤตการณ์ พ ลั ง งาน อะตอม นิ ว เคลี ย ร์ และนาโน
เทคโนโลยี การจัดการแหล่งน้า การขุดเจาะหาแก๊สและ
น้ามัน มลภาวะในอากาศ การสื่อสารผ่านดาวเทียม ภูมิ
สารสนเทศกับการพัฒนา เคมีในชีวิตประจาวัน เคมีกับ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลกระทบของความรู้
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และอนาคตของมนุษย์
History, concepts and principles of
physical science, energy and matter, importance
of energy resources and energy crisis, atom,
nuclear and nanotechnology, water
management, gas and oil drilling, air pollution,
satellite communication, geo- informatics and
development, chemistry in everyday life,
chemistry and advancement of science, impacts
of science and technology on environment,
economics, society and future of mankind.

จ-30

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
114100 กีฬาและนันทนาการ
2(1-2-4)
Sport and Recreation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น และความหมายของกี ฬ าและ
นั น ทนาการ กฎ กติ ก า วั ฒ นธรรม สั ง คมทางกี ฬ า
หลักการออกกาลังกายที่ถูกต้อง การเป็นผู้นาทางกี ฬา
และนันทนาการ การฝึกทักษะกีฬาพื้นฐานในทักษะกีฬา
เช่น กี ฬาประเภททีม กี ฬาแร็ก เก็ ต กี ฬาทางน้า กี ฬา
ลีลาศ ศิลปะป้องกันตัว (มวยไทย) วิ่งเพื่อสุขภาพและ
สมรรถภาพทางกาย
Introduction and definition of sport and
recreation, rules, culture and community for sports,
principles for exercise, leadership in sport and
recreation, practice of sports skills e.g. team sports,
racket sports, aquatic sports, dance sports, martial arts
(Muay Thai), jogging and physical fitness.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
- ตัดออก

202261 ศาสนากับการดาเนินชีวิต
2(2-0-4)
Religion for Life
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักคาสอนของศาสนาต่าง ๆ ในการดาเนินชีวิต
ของมนุษย์ ทั้งในชีวิตส่วนตัว การทางาน และการอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
Teachings from various religions on human
living both in private and work life, as well as
living with others in society.

- ตัดออก

202262 พุทธธรรม
2(2-0-4)
Buddhadhamma
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักธรรมต่าง ๆ ที่สาคัญของพุทธศาสนา ทั้งจาก
นิก ายเถรวาทและมหายาน เพื่อความเข้าใจโลก ชีวิต
และแนวทางที่ถูกต้อง เช่น มงคล 38 ประการ อริยสัจ
ปฏิจจสมุปบาท กฎแห่งกรรม ไตรสิกขา ทางสายกลาง
ความว่าง และความหลุดพ้น
Essential dhammas from Theravada and
Mahayana Buddhism for understanding the world, life,
and the right path, e.g. the 38 Highest Blessings, the
Noble Truth, Dependent Origination, Law of Karma,
Threefold Training, the Middle Way, Emptiness, and
Emancipation.

- ตัดออก
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สาระที่ปรับปรุง

202291 การจัดการสมัยใหม่
2(2-0-4)
Modern Management
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
องค์ ป ระกอบ ความส าคั ญ และพฤติ ก รรมของ
องค์ ก าร แนวโน้ ม และผลกระทบของสภาพแวดล้ อม
ภายนอก แนวโน้มขององค์ก ารสมัย ใหม่ ขั้นตอนและ
กระบวนการจัดการภายในองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล การวางแผน การแก้ ปัญหาและการ
ตัดสินใจ การจัดองค์การ การนาและภาวะผู้นา และการ
ควบคุม
Components, importance and behavior of
organization, external environment trends and
effects, trends of modern organizations, process
of organizational management for effectiveness
and efficiency, planning, problem solving and
decision making, organizing, leading, leadership
and control.

- ตัดออก

202292 ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี 2(2-0-4)
Technopreneur
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น ผู้ ป ระกอบการและ
ธุรกิจเทคโนโลยี การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการในด้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดทาแผนธุรกิจ
อย่างง่าย ได้แก่ การสร้างความคิดทางธุรกิจและสร้ าง
มูลค่าเพิ่มของแนวคิด/ผลิตภัณฑ์ ด้านการวิจัย/พัฒนา
และนาผลิตภัณ ฑ์ไปสู่เชิงพาณิชย์ ด้านการตลาด ด้าน
การจัดโครงสร้างองค์การ ด้านการผลิต ด้านการเงินและ
ภาษี อ ากร เพื่ อ ให้ ส ามารถเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ และสามารถ
พัฒนาเป็นผู้ประกอบการธุรกิ จเทคโนโลยีที่เติบโตอย่าง
ยั่งยืน
.

- ตัดออก
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202354 ปรัชญาว่าด้วยการศึกษาและการทางาน 2(2-0-4)
Philosophy of Education and Working
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
มุ ม มองแบบปรั ช ญาที่ มี ต่ อ การศึ ก ษาและการ
ทางาน ความหมายของงานและการทางาน การทางาน
ในฐานะเป้าหมายของการศึกษา ลักษณะของการเรีย น
ในสถาบันการศึก ษากั บการเรีย นรู้งานแบบปฏิบัติจริง
การศึกษากับการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
ทางานกับการมีชีวิตที่ดี จริยธรรมในการทางาน
Philosophical perspectives on education
and working, meaning of work and working,
working as the end of education, the nature of
study in educational institutions and worklearning from actual performance, education
and further opportunity in occupation, working
and well-being, working ethics.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
- ตัดออก

202175 ศิลปวิจักษ์
2(2-0-4) - เพิ่มเข้า
Art Appreciation
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของศิลปะ แรงบันดาลใจสาหรับการ
สร้ า งสรรค์ ข องศิ ล ปิ น ในหลากหลายมิ ติ คุ ณ ค่ า และ
สุ น ทรี ย ะทางจิ ต ใจ บริ บ ทของศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมทาง
สายตาสู่ ก ารตี ค วามหมายของศิ ล ปะ บทบาทและ
ผลกระทบของ ศิลปะในสังคมและวัฒนธรรมโลกผ่าน
มุมมองที่หลากหลาย การสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่า
ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น ศิ ล ปะและพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ
สาธารณะ ดนตรี แ ละศิ ล ปะบ าบั ด ศิ ล ปะเพื่ อ ชี วิ ต ที่
พอเพียง
Definition of art; artists’ aspiration for art
creation from various perspectives; values and
aesthetic for soul; contexts of arts; visual culture
towards art interpretation; roles and effects of
arts in a society and world cultures through
various perspectives; artwork creation valuable
for self and others; arts and museums; public
arts; music and art therapy; arts for sufficient life.
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สาระที่ปรับปรุง
202181 สุขภาพองค์รวม
3(3-0-6) - เพิ่มเข้า
Holistic Health
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพองค์ ร วมและดุ ล ยภาพ
สุ ข ภาพ การควบคุ ม น้ าหนั ก การนอนหลั บ และการ
พักผ่อน สมาธิกับสุขภาพทางใจ การจัดการความเครียด
การเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของร่ า งกาย สุ ข ภาพ
ทางเลือก
Concepts regarding holistic health and health
balance; weight control; sleep and relaxation;
concentration and mental health; stress management;
body strengthening; alternative healthcare.
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ 2(1-2-4) - เพิ่มเข้า
Professional and Community Engagement
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การท าโครงงานและกิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ประสบการณ์ของผู้เรีย นผ่านการทางานร่วมกั บ ชุ มชน
หรือกลุ่มวิชาชีพอันเป็นการเสริมสร้างทัก ษะชีวิตและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และวัตถุ ประสงค์ของชุมชนหรือ
กลุ่มวิชาชีพ
Projects and activities for building students’
working experiences with a community or a
professional group that enhance life skills and
respond to visions and objectives of a community
or a professional group.
202331 อาเซียนศึกษา
2(2-0-4) - เพิ่มเข้า
ASEAN Studies
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความเป็นมาและเป้าหมายของประชาคมอาเซียน
เอกภาพบนพื้นฐานของความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรม การเคารพสิทธิ หน้าที่พลเมืองและศัก ดิ์ ศรี
ของความเป็นมนุษย์ภายใต้การปกครองที่แตกต่างกันใน
แต่ละประเทศสมาชิก การอยู่ร่วมกั นอย่างมี ความสุ ข
และสันติภาพกับเพื่อนในอาเซียน คุณภาพชีวิตในระบบ
การศึกษาและการทางาน
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Origins and purposes of ASEAN community;
unity based on a socio- cultural diversity;
respects of rights, civic responsibility and human
dignity under different types of governments in
each ASEAN Member State; living together
happily and peacefully with ASEAN friends;
quality of life in education and working systems.

สาระที่ปรับปรุง

202373 การคิดเชิงออกแบบ
2(2-0-4) - เพิ่มเข้า
Design Thinking
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตั้งโจทย์และการแก้ไข
ปัญหา การระดมความคิ ดและการออกแบบเพื่ อ ตอบ
โจทย์ความต้องการของสัง คม การสร้างต้นแบบ การ
ปรับใช้นวัตกรรมอย่างเหมาะสม การถอดบทเรียน
Creative thinking; questioning and problemsolving; brainstorming and social need-based service
design; prototyping; appropriate application of
innovation; lesson-learned.
103101 แคลคูลัส 1
4(4-0-8)
Calculus 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่ อง อนุพันธ์ การประยุก ต์ ข อง
อนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน ปริพันธ์จากัดเขต และทฤษฎีบท
มูลฐานของแคลคูลัส
Limits, continuity, the derivative, applications
of the derivative, inverse functions, the definite
integral and the fundamental theorem of calculus.

103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
4(4-0-8) - ทดแทน
Analytical Calculus 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ การประยุก ต์ข อง
อนุพันธ์ ฟังก์ชันผกผัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์
จากัดเขต และทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัส
Limits of functions, continuity, the derivative,
applications of the derivative, inverse functions,
mathematical induction, the definite integral and
the fundamental theorem of calculus.
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103102 แคลคูลัส 2
4(4-0-8)
Calculus 2
วิชาบังคับก่อน : 103101 แคลคูลัส 1
เทคนิคการหาปริพันธ์ (ฟังก์ชันตัวแปรเดียว) การ
หาปริพันธ์เชิงตัวเลข ลาดับและอนุก รม เวกเตอร์และ
เรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร
Techniques of integration (of functions of a
single variable), numerical integration, sequences
and series, vectors and geometry, vector valued
functions, functions of several variables.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
4(4-0-8) - ทดแทน
Analytical Calculus 2
วิชาบังคับก่อน : 103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เทคนิ ค การหาปริ พั น ธ์ (ฟั ง ก์ ชั น ตั ว แปรเดี ย ว)
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข ลาดับและ
อนุกรม พหุนามเทย์เลอร์และอนุกรมเทย์เลอร์ เวกเตอร์
และเรขาคณิต ฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร
อนุพันธ์ย่อย และการประยุกต์
Techniques of integration ( of functions of
a single variable) , improper integrals, numerical
integration, sequences and series, Taylor
polynomials and Taylor series, vectors and
geometry, vector valued functions, functions of
several variables, partial derivatives and
applications.

102111 เคมีพื้นฐาน 1
4(4-0-8)
Fundamental Chemistry 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎี อ ะตอมและโครงสร้ า งอิ เ ล็ ก ตรอนของ
อะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและ
เบส จลนพลศาสตร์เคมี
Atomic theory and electronic structure of
atomriodic properties of atoms, representative
elements and transition metals, chemical
bonding, stoichiometry, gases, liquids, solids,
chemical equilibrium, general properties of
acids and bases, chemical kinetics.

102101 เคมี 1
3(3-0-6) - ทดแทน
Chemistry 1
- ปรับหน่วยกิต
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีอะตอมและโครงสร้างอิเล็กตรอนของ
อะตอม สมบัติของธาตุตามตารางธาตุ ธาตุเรพรีเซนเท
ทีฟและโลหะแทรนซิชัน พันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส
ของเหลว ของแข็ง สมดุลเคมี สมบัติทั่วไปของกรดและ
เบส จลนพลศาสตร์เคมี
Atomic theory and electronic structure of
atoms, periodic properties of atoms,
representative elements and transition metals,
chemical bonding, stoichiometry, gases, liquids,
solids, chemical equilibrium, general properties
of acids and bases, chemical kinetics.
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102112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง
เทคนิคพื้นฐานในการทาปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ส
สมบัติของของเหลว แบบจาลองโลหะ สมดุลเคมี การ
ไทเทรตกรด-เบส จลนพลศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมี
แบบต่าง ๆ
Experimental works in the laboratory
which include the basic techniques in
experimental chemistry, properties of gases and
liquids, metallic models, chemical equilibrium,
acid- base titrations, chemical kinetics and
various types of chemical reactions.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
1(0-3-0) - ทดแทน
Chemistry Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษาถึ ง
เทคนิคพื้นฐานในการทาปฏิบัติการเคมี สมบัติของแก๊ ส
สมบัติของของเหลว แบบจาลองโลหะ สมดุลเคมี การ
ไทเทรตกรด-เบส จลนพลศาสตร์เคมี และปฏิกิริยาเคมี
แบบต่างๆ
Experimental works in the laboratory
which include the basic techniques in
experimental chemistry, properties of gases and
liquids, metallic models, chemical equilibruim,
acid-base titrations, chemical kinetics and
various types of chemical reactions.

102113 เคมีพื้นฐาน 2
4(4-0-8)
Fundamental Chemistry 2
วิชาบังคับก่อน : 102111 เคมีพื้นฐาน 1
สมดุลของกรด-เบส เทอร์โ มไดนามิก ส์และการ
ประยุกต์ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ
โลหะแทรนซิ ชั น และสารประกอบโคออร์ ดิ เ นชั น ของ
โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์และชีวเคมี
เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม
Acid-base equilibria, thermodynamics and
applications in chemistry, electrochemistry,
electrochemical cells, transition metals and
coordination compounds, nuclear chemistry,
organic chemistry and introductory biochemistry,
environmental chemistry.

102103 เคมี 2
3(3-0-6) - ทดแทน
Chemistry 2
วิชาบังคับก่อน : 102101 เคมี 1
สมดุ ล ของกรด-เบส เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ แ ละการ
ประยุกต์ทางเคมี เคมีไฟฟ้า เซลล์เคมีไฟฟ้าชนิดต่ า งๆ
โลหะแทรนซิ ชั น และสารประกอบโคออร์ ดิ เ นชั น ของ
โลหะแทรนซิชัน เคมีนิวเคลียร์ เคมีอินทรีย์และชีวเคมี
เบื้องต้น เคมีสิ่งแวดล้อม
Acid-base equilibria, thermodynamics and
applications in chemistry, electrochemistry,
electrochemical cells, transition metals and
coordination compounds, nuclear chemistry,
organic chemistry and introductory biochemistry,
environmental chemistry.

102114 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 2
1(0-3-0)
Fundamental Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับก่อน : 102113 เคมีพื้นฐาน 2 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้องปฏิบัติการที่มีก ารศึก ษา การ
หาค่ า คงที่ ก ารแตกตั ว ของกรดอ่ อ นและเบสอ่ อ นอุ ณ
หเคมี เคมีเทคนิคในการทาภาพพิม พ์เขีย ว เคมีไ ฟฟ้ า
สารประกอบโคออร์ดิเนชัน ปฏิกิริยาของสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบของสิ่งมี ชีวิ ต
และเคมีสิ่งแวดล้อม

102104 ปฏิบัติการเคมี 2
1(0-3-0) - ทดแทน
Chemistry Laboratory 2
วิชาบังคับก่อน : 102103 เคมี 2 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ก ารศึ ก ษา
เกี่ยวกับการหาค่าคงที่การแตกตัวของกรดอ่อนและเบส
อ่ อ น อุ ณ หเคมี เคมี เ ทคนิ ค ในการท าภาพพิ ม พ์ เ ขี ย ว
เคมี ไ ฟฟ้ า สารประกอบโคออร์ ดิ เ นชั น ปฏิ กิ ริ ย าของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน การทดสอบสารประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต และเคมีสิ่งแวดล้อม

จ-37

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
Laboratory works which include the studies
of acid and base ionization constants of weak acids
and bases, thermochemistry, chemical method of
producing blueprints objects, electrochemistry,
coordination compounds, hydrocarbon reactions,
tests of compounds from living organisms,
environmental chemistry.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
Laboratory works which include the studies
of acid and base ionization constants of weak acids
and bases, thermochemistry, chemical method of
producing blueprints objects, electrochemistry,
coordination compounds, hydrocarbon reactions,
tests of compounds from living organisms,
environmental chemistry.

สาระที่ปรับปรุง

103141 วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2
แนวคิ ด หลั ก และวิ ธี เ ชิ ง สถิ ติ การวั ด แนวโน้ ม สู่
ส่ ว นกลางและการแปรผั น ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของความ
น่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญ การ
แจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การประมาณ
การทดสอบสมมุ ติฐ าน การวิเคราะห์ก ารถดถอยและ
สหสั ม พั น ธ์ การทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง การใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปทางสถิติ
Fundamental concepts and statistical
methods, measures of central tendency and
variation, basic probability theory, distribution of
some important discrete random variables, normal
distribution, sampling theory, estimation, hypothesis
test, regression and correlation analyses, chi-square
test, using statistical software.

103141 วิธีเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Methods
วิชาบังคับก่อน : 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
แนวคิ ด หลั ก และวิ ธี เ ชิ ง สถิ ติ การวั ด แนวโน้ ม สู่
ส่ ว นกลางและการแปรผั น ทฤษฎี เ บื้ อ งต้ น ของความ
น่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่มวิยุตที่สาคัญ การ
แจกแจงแบบปรกติ ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การประมาณ
การทดสอบสมมุ ติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิเคราะห์ก ารถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบ
ด้วยไคกาลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Fundamental concepts and statistical
methods, measures of central tendency and
variation, basic probability theory, distribution of
some important discrete random variables, normal
distribution, sampling theory, estimation, hypothesis
test, variance analysis, regression and correlation
analyses, chi-square test, nonparametric statistics.

- ปรับวิชาบังคับ
ก่อน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เชิงวิทยาศาสตร์
4(3-3-6)
Scientific Computer Programming
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 202107 การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ
ท ฤษฎี พื้ น ฐานทางคอมพิ ว เตอร์ ตั ว แปร การ
ด าเนิ น การพี ช คณิ ต นิ พ จน์ เงื่ อ นไข การด าเนิ น การ
ตรรกศาสตร์ การวนซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและ
ส่งออกแฟ้มข้อมูล
Basic theory of computers, variables, algebraic
operation, expressions, conditions, logical operations,
loops, arrays, functions, input/output to files.

103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- คงเดิม
เชิงวิทยาศาสตร์
4(3-3-6)
Scientific Computer Programming
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 202107 การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละ
สารสนเทศ
ทฤษฎี พื้ น ฐานทางคอมพิ ว เตอร์ ตั ว แปร การ
ด าเนิ น การพี ช คณิ ต นิ พ จน์ เงื่ อ นไข การด าเนิ น การ
ตรรกศาสตร์ การวนซ้า แถวลาดับ ฟังก์ชัน รับเข้าและ
ส่งออกแฟ้มข้อมูล
Basic theory of computers, variables, algebraic
operation, expressions, conditions, logical operations,
loops, arrays, functions, input/output to files.

จ-38

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
104101 หลักชีววิทยา 1
4(4-0-8)
Principles of Biology 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้าง
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต พลั ง งานกั บ ชี วิ ต หลั ก การถ่ า ยทอด
กรรมพันธุ์ วิวัฒนาการ โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม
และการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เทคโนโลยีชีวภาพ
Biological concepts, organization of life,
energy and life, principles of heredity, evolution,
structure of ecosystems, behavior and adaptation
of life, biotechnology.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
104171 ชีววิทยา 1
3(3-0-6)
Biology 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักเกณฑ์ทางชีววิทยา การจัดระบบโครงสร้าง
ของสิ่ ง มี ชี วิ ต พลั ง งานกั บ เซลล์ หลั ก การถ่ า ยทอด
กรรมพั น ธุ์ อณู พั น ธุ ศ าสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดี เ อ็ น เอ
วิวัฒนาการ โครงสร้างระบบนิเวศ พฤติกรรม และการ
ปรับตัวของสิ่งมีชีวิต
Biological concepts, organization of life,
energy and life, principles of heredity, molecular
genetics and DNA technology, evolution, structure
of ecosystems, behavior and adaptation of life.

สาระที่ปรับปรุง
- ทดแทน
- ปรับหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

104102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Principles of Biology Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 หรือเรียนคู่กัน
การทดลองต่ า ง ๆ ทางชี ว วิ ท ยา เพื่ อ เสริ ม
ประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 1
Biological experiments related to Principles
of Biology I course.

104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
1(0-3-0)
Biology Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน : 104171 ชีววิทยา 1 หรือเรียนคู่กัน
การทดลองต่ า ง ๆ ทางชี ว วิ ท ยาเพื่ อ เสริ ม
ประกอบความรู้ในวิชาชีววิทยา 1
The various experiments in biology to
enhance knowledge in Biology I.

- ทดแทน

104108 หลักชีววิทยา 2
4(4-0-8)
Principles of Biology 2
วิชาบังคับก่อน : 104101 หลักชีววิทยา 1 และ 104102
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1
อาณาจักรโมเนอรา อาณาจักรโพรทิสตา อาณาจักร
ฟั งไจ อาณาจั ก รพื ช อาณาจั ก รสั ต ว์ การจั ดระเบี ย บ
โครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยิ่อสัตว์ ระบบอวัยวะ ระบบ
ภูมิคุ้มกัน การรักษาสมดุล การเจริญเติบโต
The classification of organisms, virus, monera,
protista, fungi, plant kingdom, animal kingdom,
organization and function of animal tissues, organ
system, immune system, homeostasis, reproduction
and animal development.

104173 ชีววิทยา 2
3(3-0-6)
Biology 2
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 104171 ชี ว วิ ท ยา 1 และ 104172
ปฏิบัติการชีววิทยา 1
โดเมนแบคทีเรียและอาร์เคีย อาณาจักรโพรทิสตา
อาณาจักรฟังไจ อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ การจัด
ระเบีย บโครงสร้างและหน้าที่ของเนื้อเยื่อพืชและสัตว์
ระบบอวัยวะ ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบสืบพันธุ์ การรักษา
สมดุล การเจริญเติบโต
The classification of organisms, bacteria,
archaea, protista, fungi, plant kingdom, animal
kingdom, organization and function of plant and
animal tissues, organ system, immune system,
homeostasis, reproduction and animal
development.

- ทดแทน
- ปรับหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

จ-39

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
104109 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2
1(0-3-0)
Principles of Biology Laboratory 2
วิชาบังคับก่อน : 104108 หลักชีววิทยา 2 หรือเรียนคู่กัน
การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อ
เสริมและประกอบความรู้ในวิชาหลักชีววิทยา 2
Systematic and animal experiments which
related to Principles of Biology II course.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
1(0-3-0) - ทดแทน
Biology Laboratory 2
วิชาบังคับก่อน: 104173 ชีววิทยา 2 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองต่าง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อ
เสริมและประกอบความรู้ในวิชาชีววิทยา 2
Systematics and animal experiments
related to Biology II course.

105101 ฟิสิกส์ 1
4(4-0-8)
Physics 1
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การเคลื่ อ นที่ แ บบเชิ ง เส้ น และแบบหมุ น การ
อนุ รั ก ษ์ โ มเมนตั ม โมเมนตั ม เชิ ง มุ ม พลั ง งาน ความ
ยื ด หยุ่ น การเคลื่ อ นที่ แ บบซิ ม เปิ ล ฮาร การแกว่ ง กวัด
แบบหน่วงและเรโซแนนซ์ การแผ่ของคลื่น คลื่นเสีย ง
การไหลของของไหล ความร้ อ นและอุ ณ หพลศาสตร์
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส
Linear motion, circular motion,
conservations of momentum, angular
momentum, energy, elasticity, simple harmonic
motion, damped oscillation and resonance,
wave propagation, sound wave, fluid dynamics,
heat and thermodynamics, kinetic theory of
gases.

105111 กลศาสตร์และความร้อน
3(3-0-6)
Mechanics and Heat
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน งานและพลังงาน การ
เคลื่อนที่แบบหมุน ของไหล ความร้อนและอุณ หพล
ศาสตร์ และคลื่นกล
Newton’ s laws of motion, work and
energy, rotational motion, fluids, heat and
thermodynamics, mechanical waves.

- ทดแทน
- ปรับหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

105102 ฟิสิกส์ 2
4(4-0-8)
Physics 2
วิชาบังคับก่อน : 105101 ฟิสิกส์ 1
สนามไฟฟ้ า และศั ก ย์ ไ ฟฟ้ า กระแสและความ
ต้านทานสนามแม่เหล็ก และการเหนี่ย วนา สภาพน า
ยิ่งยวด คลื่นแสง ท่อนาคลื่นไมโครเวฟ เส้นใยนาแสง
และการใช้ ก ารสื่ อ สาร อะตอม โมเลกุ ล นิ ว เคลี ย ส
ควาร์ก เลปตอน และทฤษฎีบิกแบง
Electric field and potential, electrical
current and resistance, magnetic field and
induction, superconductivity, light wave,
waveguide and microwave, optical fiber and
fiber- optic communication, atom, molecule,
nucleus, quark, lepton, and big-bang theory.

105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่ 3(3-0-6)
Electricity Magnetism and Modern Physics
วิชาบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์และความร้อน
แรงและสนามไฟฟ้า ศัก ย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า แรง
และสนามแม่เหล็ก ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต การแทรก
สอดและเลี้ยวเบนของแสง กลศาสตร์ควอนตัม สัมพัทธ
ภาพพิเศษ
Electric forces and fields, electric potential,
electric circuits, magnetic forces and fields,
geometrical optics, interference and diffraction,
quantum mechanics, and special relativity.

- ทดแทน
- ปรับหน่วยกิต
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-0)
Physics Laboratory 1
วิชาบังคับก่อน: 105101 ฟิสิกส์ 1 หรือเรียนควบคู่กัน
การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎี
ในวิชาฟิสิกส์ 1 และเพื่อประสบการณ์ด้านการทดลอง
จะต้องทาการทดลองทางด้านกลสาสตร์ คลื่น และของ
ไหล 8 การทดลอง
Experiments in physics which relate to
topics in Physics I. To gain experience in
experimental physics, students must perform 8
experiments in topics of mechanics, wave and
fluid dynamics.

105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน 1(0-3-0) - ทดแทน
Mechanics and Heat Laboratory
- ปรับคาอธิบาย
วิชาบังคับก่อน : 105111 กลศาสตร์และความร้อน หรือ รายวิชา
เรียนควบคู่กับ 105111 กลศาสตร์และความร้อน หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การทดลองต่าง ๆ ทางฟิสิกส์ที่จะสนับสนุนทฤษฎี
ในวิชากลศาสตร์และความร้อน และเพื่อประสบการณ์
ด้านการทดลอง จะต้องทาการทดลองทางด้านกลศาสตร์
คลื่นและของไหล 8 การทดลอง
This course is intended to expose student
to hand- on basic physics experiments
supporting contents described in 105111
Mechanics and Heat. The student must perform
at least 8 experiments covering mechanics,
wave and fluids.

105192 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-0)
Physics Laboratory 2
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 105191 ปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์ 1 และ
105102 ฟิ สิ ก ส์ 2 หรื อ ผ่ า นการเรี ย นวิ ช า 105191
ปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์ 1 ม าแล้ ว และเรี ย น ควบคู่ กั บ วิ ช า
105102 ฟิสิกส์ 2
เช่นเดียวกับรายวิชา 105191 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
แ ต่ ท า ก า ร ทดลอ ง ในเ รื่ อ ง แ สง อิ เ ล็ ก ทร อ นิ กส์
ปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กตริก และกัมมันตภาพรังสี
Experiments in physics which relate to topics
in Physics 2. To gain experience in experimental
physics, students must perform 8 experiments in
topics of optics, electronic circuits, photoelectric
effect, and radioactivity.

105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
1(0-3-0)

- ทดแทน
- ปรับคาอธิบาย
Electricity Magnetism and Modern Physics Laboratory รายวิชา
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 105196 ปฏิ บั ติ ก ารกลศาสตร์ แ ละ
ความร้อน หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
เช่นเดียวกับวิชาปฏิบัติก ารกลศาสตร์และความ
ร้ อ น แต่ ท ดลองในเรื่ อ งไฟฟ้ า แม่ เ หล็ ก วงจรไฟฟ้ า
ทัศนศาสตร์ และฟิสิกส์ยุคใหม่
In a similar manner to Mechanics and Heat
Laboratory, this course is supporting contents
described in 105112 Electricity Magnetism and
Modern Physics. The student must perform at least
8 experiments covering electricity, magnetism,
electric circuits, optics, and modern physics.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103211 หลักการทางคณิตศาสตร์
4(4-0-8)
Principle of Mathematics
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือโดย
ความเห็น ชอบของสาขาวิชา
ตรรกศาสตร์และการพิสูจ น์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ
ตัวระบุปริมาณ เทคนิคการพิสูจ น์ เซต ความสัม พั น ธ์
และฟังก์ชัน จานวนเชิงการนับ จานวนธรรมชาติ และ
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
Logic and proof, logical connectives,
quantifiers, techniques of proof, sets, relations
and functions, cardinal numbers, natural
numbers and mathematical induction.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
4(4-0-8) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Principle of Mathematics
- ปรับคาอธิบาย
วิชาบังคับก่อน : 103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2 หรือโดย รายวิชา
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ตรรกศาสตร์และการพิสูจ น์ ตัวเชื่อมเชิงตรรกะ
ตัวระบุปริมาณ เทคนิคการพิสูจ น์ เซต ความสัม พั น ธ์
และฟังก์ชัน จานวนเชิงการนับ จานวนธรรมชาติ
Logic and proof, logical connectives,
quantifiers, techniques of proof, sets, relations
and functions, cardinal numbers, natural
numbers.

103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4(4-0-8)
Linear Algebra I
วิชาบังคับก่อน : 103211 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิ
เวกเตอร์ ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิง
เ ส้ น ปริ ภู มิ ผ ลคู ณ ภ าย ใน ก าร ฉ าย เ ชิ ง ตั้ ง ฉ า ก
กระบวนการของกราม–ชมิดต์
Systems of linear equations, matrices,
determinants, vector spaces, basis, linear
independence and dimension, linear
transformations, inner product spaces,
orthogonal projections, Gram-Schmidt process.

103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
4(4-0-8) - ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ตัวกาหนด ปริภูมิ
เวกเตอร์ ฐานหลัก อิสระเชิงเส้นและมิติ การแปลงเชิง
เ ส้ น ปริ ภู มิ ผ ลคู ณ ภ าย ใน ก าร ฉ าย เ ชิ ง ตั้ ง ฉ า ก
กระบวนการของกราม–ชมิดต์ ค่าลักษณะเฉพาะ และ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
Systems of linear equations, matrices,
determinants, vector spaces, basis, linear
independence and dimension, linear
transformations, inner product spaces,
orthogonal projections, Gram- Schmidt process,
eigenvalues and eigenvectors.

103213 พีชคณิตนามธรรม
4(4-0-8)
Abstract Algebra
วิชาบังคับก่อน : 103211 หลักการทางคณิตศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปลี่ยน เซตร่วมเกี่ยว
และผลคู ณ ตรง สาทิ ส สั ณ ฐาน และกรุ ป ผลหาร ริ ง
และฟีลด์ร่วมกับอินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม
Groups and subgroups, permutations, cosets
and direct products, homomorphisms and
quotient groups, rings and fields with integral
domains, quotient fields, polynomial rings.

103213 พีชคณิตนามธรรม
4(4-0-8) - คงเดิม
Abstract Algebra
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103115 หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
กรุปและกรุปย่อย การเรียงสับเปลี่ยน เซตร่วมเกี่ยว
และผลคูณตรง สาทิสสัณฐาน และกรุปผลหาร ริงและฟีลด์
ร่วมกับอินทิกรัลโดเมน ฟีลด์ผลหาร ริงพหุนาม
Groups and subgroups, permutations, cosets
and direct products, homomorphisms and
quotient groups, rings and fields with integral
domains, quotient fields, polynomial rings.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
4(4-0-8)
Advanced Calculus
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103102 แคลคู ลั ส 2 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
การหาปริพั นธ์ ห ลายชั้ น ปริพันธ์ในพิกั ดเชิ ง ขั้ ว
ปริพันธ์ในพิกั ด ทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกั ด ทรง
กลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว
ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์
Multiple integration, integrals in polar,
cylindrical and spherical coordinates, vector
fields, line and surface integrals, Green’ s and
Stokes’theorems.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
4(4-0-8)
Advanced Calculus
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103102 แคลคู ลั ส 2 หรื อ 103122
แคลคู ลั ส วิ เ คราะห์ 2 หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
สาขาวิชา
การหาปริพั น ธ์ห ลายชั้ น ปริพันธ์ใ นพิกั ดเชิ ง ขั้ ว
ปริพันธ์ในพิกั ด ทรงกระบอก และปริพันธ์ในพิกั ด ทรง
กลม เวกเตอร์ฟีลด์ ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว
ทฤษฎีบทของกรีนและสโตกส์
Quadric surfaces, Lagrange multipliers, multiple
integration, integrals in polar, cylindrical and spherical
coordinates, vector fields, line and surface integrals,
Green’s and Stoke’s theorems.

103222 การวิเคราะห์ 1
4(4-0-8)
Analysis 1
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103211 หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนจริง ลาดับ ลิมิต ทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริง
ภาวะต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์
The real numbers, sequences, limits,
topology of the real line, continuity, the
derivative, the Riemann integral, infinite series.

103222 การวิเคราะห์ 1
4(4-0-8) - ปรับคาอธิบาย
Analysis 1
รายวิชา
วิชาบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนจริง ลาดับ ลิมิต ทอพอโลยีบนเส้นจานวนจริง
ภาวะต่อเนื่อง
The real numbers, sequences, limits,
topology of the real line, continuity.

103223 การวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
Analysis 2
วิชาบังคับก่อน : 103221 แคลคูลัสขั้นสูง และ 103222
การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ล าดั บ และอนุ ก รมของฟั ง ก์ ชั น อนุ ก รมก าลั ง
ทฤษฎีบทของเทย์เลอร์ในหลายตัวแปร ทอพอโลยีบน
ปริภูมิยุคลิด ภาวะต่อเนื่องบนปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ย่อย
อนุพันธ์รวม ตัวคูณลากรานจ์ ทฤษฎีบทฟังก์ชัน ผกผั น
และฟังก์ชันโดยปริยาย
Sequences and series of functions, power
series, Taylor’s theorem in several variables, topology
of Euclidean space, continuity in Euclidean space,
partial derivatives, total derivatives, Lagrange
multipliers, inverse and implicit function theorems.

103223 การวิเคราะห์ 2
4(4-0-8)
Analysis 2
วิชาบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
อนุพันธ์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ อนุกรมอนันต์ ลาดับ
และอนุกรมของฟังก์ชัน อนุกรมกาลัง อนุกรมเทย์เลอร์
The derivative, the Riemann integral,
infinite series, sequences and series of functions,
power series, Taylor series.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับรายวิชา
บังคับก่อน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

- ปรับรายวิชา
บังคับก่อน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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สาระที่ปรับปรุง

103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4(4-0-8)
Differential Equations 1
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103102 แคลคู ลั ส 2 หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าขอบ วิธีการอนุกรม
กาลัง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น
และการประยุก ต์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง
ลาปลาซ
First order ordinary differential equations,
second order ordinary differential equations,
boundary value problems, the power series
method, higher order linear ordinary differential
equations and applications, systems of
differential equations, the Laplace transform.

103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1
4(4-0-8) - ปรับรายวิชา
Differential Equations 1
บังคับก่อน
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103102 แคลคู ลั ส 2 หรื อ 103122
แคลคู ลั ส เชิ ง วิ เ คราะห์ 2 หรื อ โดยความเห็ น ชอบของ
สาขาวิชา
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญอันดับสอง ปัญหาค่าขอบ วิธีการอนุกรม
กาลัง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสูงประเภทเชิงเส้น
และการประยุกต์ ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ การแปลง
ลาปลาซ
First order ordinary differential equations,
second order ordinary differential equations, initial
value problems, the power series method, higher
order linear ordinary differential equations and
applications, the Laplace transform.

103331 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4(4-0-8)
Differential Equations 2
วิชาบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธ์ ฟังก์ชันพิเศษ การ
วิเคราะห์ฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลย
ด้ ว ย ก า ร แ ย ก ตั ว แ ป ร ก า ร ห า ผ ล เ ฉ ล ย ด้ ว ย วิ ธี
ลักษณะเฉพาะ สมการคลื่น สมการความร้อน สมการ
ลาปลาซ
Theory of differential equations, special
functions, Fourier analysis, partial differential
equations, solutions by separating variables, solutions
by characteristics methods, wave equation, heat
equation, Laplace equation.

103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
4(4-0-8) - เปลี่ยนรหัสวิชา
Differential Equations 2
- ปรับคาอธิบาย
วิชาบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดย รายวิชา
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การวิเคราะห์ฟูเรียร์
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การหาผลเฉลยด้วยการแยกตัว
แปร การหาผลเฉลยด้วยวิธีลักษณะเฉพาะ สมการคลื่น
สมการความร้อน สมการลาปลาซ
Systems of linear differential equations,
Fourier analysis, partial differential equations,
solutions by separating variables, solutions by
characteristics methods, wave equation, heat
equation, Laplace equation.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-8)
Numerical Analysis
วิชาบังคับก่อน : 103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิ เ คราะห์ ค วามคลาดเคลื่ อ น ทฤษฎี ก าร
ประมาณค่า การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่า
ด้ ว ยพหุ น าม การหาอนุ พั น ธ์ แ ละการหาปริ พั น ธ์ เ ชิ ง
ตัวเลข การหาผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การหา
ผลเฉลยของระบบสมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิง
ตั ว เลขของปั ญ หาค่ า เริ่ ม ต้ น และปั ญ หาค่ า ขอบของ
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลข
ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Error analysis, approximation theory,
interpolation and polynomial approximation,
numerical differentiation and integration,
solutions of system of linear equations,
solutions of system of nonlinear equations,
numerical solutions of initial- value problems
and

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
4(4-0-8)
Numerical Analysis
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103231 สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ 1 และ
103212 พีชคณิตเชิงเส้น และ 103223 การวิเคราะห์ 2
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิ เ คราะห์ ค วามคลาดเคลื่ อ น ทฤษฎี ก าร
ประมาณค่า การประมาณค่าในช่วงและการประมาณค่า
ด้วยพหุนาม การประมาณค่ากาลังสองน้อยที่สุด การหา
อนุพันธ์และการหาปริพันธ์เชิงตัวเลข การหาผลเฉลย
ของระบบสมการเชิ ง เส้ น การหาผลเฉลยของระบบ
สมการไม่เชิงเส้น การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหาค่า
เริ่มต้นและปัญหาค่าขอบของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
และการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Error analysis, approximation theory,
interpolation and polynomial approximation,
Least- Squares Regression, numerical
differentiation and integration, solutions of
system of linear equations, solutions of system
of nonlinear equations, numerical solutions of
initial-value problems and

103341 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ 4(4-0-8)
Probability Theory and Statistics
วิชาบังคับก่อน : 103222 การวิเคราะห์ 1 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัว
แปรสุ่มและการแจกแจงของตั วแปรสุ่ ม การแจกแจง
ความน่าจะเป็นร่วม การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่สาคัญ
ทฤษฎีการชักตัวอย่าง การประมาณค่า ช่วงความเชื่อมั่น
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์การแปรปรวน การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วยไค
กาลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Elementary probability theory, random
variables and distributions of random variables,
joint probability distribution, distribution of some
important random variables, sampling theory,
estimation, confidence interval, hypothesis test,
analysis of variance, regression and correlation
analyses, chi-square test, non-parametric statistics.

103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
4(4-0-8) - ทดแทน
- ปรับคาอธิบาย
Probability Theory
รายวิชา
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็น
แบบมี เ งื่ อ นไข ความเป็ น อิ ส ระ ค่ า คาดคะเน ความ
แปรปรวน ฟั ง ก์ ชั น ก่ อ ก าเนิ ด ของตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น
ก่ อก าเนิดโมเมนต์ ฟังก์ ชันลัก ษณะเฉพาะ กฎของเลข
จานวนมาก ทฤษฎีบทลิมิตเข้าสู่ส่วนกลาง
Probability spaces, random variables,
conditional probability, independence, expected
value, variance, generating functions, moment
generating functions, characteristic functions, law
of large numbers, central limit theorem.
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สาระที่ปรับปรุง
- ปรับรายวิชา
บังคับก่อน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103390 สัมมนาทางคณิตสาสตร์
1(1-0-3)
Seminar in Mathematics
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามแผนการศึกษา
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่ น่า สนใจ ซึ่งนาเสนอโดย
นักศึกษา
Topics of interest in mathematics presented
by students.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1..............1(1-0-3) - ทดแทน
Seminar in Mathematics I
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ตามแผนการศึกษา
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งนาเสนอโดย
นักศึกษา
Topics of interest in mathematics presented
by students.

103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4(4-0-8)
Linear Algebra 2
วิชาบังคับก่อน : 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ เมทริก ซ์ยูนิ แ ทรี
เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน วิธีการแนว
ทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์ –แฮมิลตัน รูปแบบปกติชอร์
ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบกาลังสอง ผลคูณ เทน
เซอร์ การประยุกต์

103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
4(4-0-8)
Linear Algebra 2
วิชาบังคับก่อน : 103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1 และ
103213 พีชคณิตนามธรรม หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
การแปลงพี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น ปริ ภู มิ ย่ อ ยไม่
แปรเปลี่ยน ผลคูณตรง ผลบวกและผลหารของปริภูมิ
เวกเตอร์ ทฤษฎีฟังก์ ชันสมสั ณ ฐาน เมทริก ซ์ยู นิ แ ทรี
เมทริกซ์เชิงตั้งฉากและเมทริกซ์เฮอร์มิเทียน วิธีการแนว
ทแยงมุม ทฤษฎีบทเคย์เลย์ –แฮมิลตัน รูปแบบปกติชอร์
ดอง รูปแบบเชิงเส้นและรูปแบบก าลังสอง ผลคูณ เทน
เซอร์ การประยุกต์
Abstract linear transformations, invariant
subspaces, direct products, sums and quotients of
vector spaces, isomorphism theorems, unitary,
orthogonal and Hermitian matrices, diagonalization,
Cayley- Hamilton theorem, Jordan normal form,
linear and quadratic forms, tensor products,
applications

Eigenvalues and eigenvectors, unitary,
orthogonal and Hermitian matrices, diagonalization,
Cayley- Hamilton theorem, Jordan normal form,
linear and quadratic forms, tensor products,
applications.

จ-46

- ปรับรายวิชา
บังคับก่อน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
101301 เสวนาวิทยาศาสตร์
1(1-0-6)
Science Colloquium
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีวิทยาศาสตร์จ ากทุก สาขาวิชาผ่านประสบการณ์ใน
ลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ โดยนั ก ศึ ก ษาจะได้ ท ราบถึ ง
ภาพรวมของงานวิจัยแนวหน้า และได้เข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากการบรรยายและสั ม มนาโดยนั ก วิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี
ชื่ อ เสี ย งและการเยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย และ
ศูนย์วิจัย ต่าง ๆ ทั้งนี้ประสบการณ์เหล่ า นี้จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
มุ ม มองด้ า นสหวิ ท ยาการให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและช่ ว ยให้
นั ก ศึ ก ษาเห็ น ทิ ศ ทางที่ ต นเองจะทุ่ ม เทให้ ใ นอนาคต
นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก ฝนกระบวนการคิ ด และการสื่อสาร
ผ่านการเยี่ยมชม การอภิปรายร่วมกัน และการบันทึก
ของนักศึกษาแต่ละคน
This course brings together students from
all science undergraduate programs in a series
of interdisciplinary learning experiences. The
students will obtain an overview on frontier
scientific research and get more exposure and
knowledge from research in various fields of
science and technology through lectures and
seminars by distinguished scientists, and visits to
various research laboratories and centers. These
experiences are designed to enhance the
interdisciplinary perspective of the students and
to help them find out which direction he/ she
can devote to.
Critical thinking and
communication skills will be practiced through
field trips, discussion, and reports.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
1(1-0-3) - ทดแทน
Seminar in Mathematics 2
วิชาบังคับก่อน : 103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ ซึ่งนาเสนอโดย
นักศึกษา
Topics of interest in mathematics
presented by students
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญา
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และ
- ปรับรายวิชา
ของคณิตศาสตร์
4(4-0-8)
ปรัชญาของคณิตศาสตร์
4(4-0-8) บังคับก่อน
Topics in the History and Philosophy of Mathematics

Topics in the History and Philosophy of Mathematics

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ การมองธรรมชาติของคณิตศาสตร์ในลักษณะวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกั บกฎเกณฑ์และทฤษฎีของธรรมชาติและ
ความรู้เชิงคณิตศาสตร์
This course may include topics of interest
in the history of mathematics from various
periods, the nature of mathematics as a
discipline, the methodology and epistemology
of mathematics

วิชาบังคับก่อน : 103221 แคลคูลัสขั้นสูง หรือ 103103
แคลคูลัส 3 หรือ โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิ ช านี้ ค รอบคลุ ม หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์และปรัชญาของคณิตศาสตร์ในช่วงเวลา
ต่าง ๆ การมองธรรมชาติของคณิตศาสตร์ในลักษณะวิชา
ศึก ษาเกี่ ย วกั บกฎเกณฑ์และทฤษฎีของธรรมชาติและ
ความรู้เชิงคณิตศาสตร์
This course may include topics of interest
in the history of mathematics from various
periods, the nature of mathematics as a
discipline, the methodology and epistemology
of mathematics.

103313 ทฤษฎีจานวน
4(4-0-8)
Number Theory
วิชาบังคับก่อน : 103211 หลักการทางคณิตศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนเต็ม การหารลงตัว จานวนเฉพาะ ตัวหาร
ร่ ว มมาก ตั ว คู ณ ร่ ว มน้ อ ย ทฤษฎี บ ทมู ล ฐานเลขคณิ ต
ฟั ง ก์ ชั น เชิ ง ทฤษฎีจ านวน สมภาค ทฤษฎี จ านวนของ
จานวนจริง สมการดิโอฟันไทน์ การทดสอบการหารลง
ตัว ฟังก์ชันการคูณ วิทยาการรหัสลับ
Integers, divisibility, prime numbers,
greatest common divisors, least common
multiples, fundamental theorem of arithmetic,
number theoretic functions, congruences,
number theory of the real numbers,
Diophantine equations, divisibility test,
multiplicative functions, cryptology.

103313 ทฤษฎีจานวน
4(4-0-8) - ปรับคาอธิบาย
Number Theory
รายวิชา
วิชาบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
จานวนเต็ม การหารลงตัว จานวนเฉพาะ ตัวหาร
ร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทมูลฐานเลขคณิต การ
ทดสอบการหารลงตัว สมการดิโอฟันไทน์ สมภาคและ
ส่วนตกค้าง ฟังก์ชันเชิงทฤษฎีจานวน ฟังก์ชันการคูณ
Integers, divisibility, prime numbers,
greatest common divisors, least common
multiples, the fundamental theorem of
arithmetic, divisibility tests, Diophantine
equations, congruences and residue systems,
number theoretic functions, multiplicative
functions.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103451 พลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
เชิงตัวเลขเบื้องต้น
4(4-0-8)
Introduction to Numerical Computational
Fluid Dynamics
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปรั ช ญาของพลศาสตร์ ข องไหลเชิ ง ตั ว เลข
ความคิ ด รวบยอดพื้ น ฐานของการไหลของของไหล
วิธีการทางคณิตศาสตร์สาหรับปัญหาพลศาสตร์ของไหล
ผลเฉลยของสมการนาเวี ย ร์ - โสตกซ์ การจ าลองเชิ ง
ตัวเลขของของไหลประเภทราบเรีย บ การจาลองเชิ ง
ตั ว เลขของของไหลประเภทปั่ น ป่ ว น การเพิ่ ม ความ
แม่นยาและประสิทธิภาพของการจาลองเชิงตัวเลข
Philosophy of computational fluid
dynamics ( CFD) , basic concepts of fluid flow,
mathematical approaches to fluid dynamical
problems, solution of the Navier- Stokes
equations, numerical simulation of laminar
flows, numerical simulation of turbulent flows,
numerical simulation.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
- ตัดออก

103314 คณิตศาสตร์วิยุต
4(4-0-8)
Discrete Mathematics
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103211 หลั ก การทางคณิ ต ศาสตร์
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ขั้นตอนวิธี การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์
เชิงอันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน
Algorithms, recursion, counting, permutations
and combinations, the Pigeonhole Principle,
recurrence relations, order relations and structures,
graphs, trees, Boolean algebra.

103314 คณิตศาสตร์วิยุต
4(4-0-8)
Discrete Mathematics
วิชาบังคับก่อน : 103115 หลักการทางคณิตศาสตร์ หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ขั้นตอนวิธี การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ความสัมพันธ์
เชิงอันดับและโครงสร้าง กราฟ ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน
Algorithms, counting, permutations and
combinations, the Pigeonhole Principle, recurrence
relations, order relations and structures, graphs,
trees, Boolean algebra.

- ปรับรายวิชา
บังคับก่อน
- ปรับคาอธิบาย
รายวิชา
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103322 ทอพอโลยี
4(4-0-8)
Topology
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี
ปริภูมิเชิงผลคูณ ความเชื่อมโยง ทอพอโลยี-ไอเดนทิฟิเค
ชัน สัจพจน์การแยก ลาดับและข่ายลาดับ ความกระชับ
Review of metric spaces, topological spaces,
product spaces, connectedness, identification
topology, separation axioms, sequences and nets,
compactness.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103322 ทอพอโลยี
4(4-0-8) - ปรับคาอธิบาย
Topology
รายวิชา และวิชา
วิชาบังคับก่ อน : 103323 การวิเคราะห์ หลายตั ว แปร บังคับก่อน
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ทบทวนปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี
ปริภูมิเชิงผลคูณ ความเชื่อมโยง ความกระชับ
Review of metric spaces, topological spaces,
product spaces, connectedness, compactness.

103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
4(4-0-8) - เพิ่มเข้า
Multivariable Analysis
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ยุคลิดเมตริก ทอพอโลยีบนปริภูมิยุคลิด การส่ง
ต่ อ เนื่ อ ง การหาอนุ พั น ธ์ ภ ายใต้ ป ริ พั น ธ์ อนุ พั น ธ์ ร วม
ทฤษฎีบทการหาอนุพันธ์ ทฤษฎีบทค่ามัชฌิมและทฤษฎี
บทของเทย์เลอร์ ทฤษฎีบทของฟังก์ชันโดยปริยายและ
ฟังก์ชันผกผัน ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน ปริพันธ์แบบรีมันน์
ในปริภูมิยุคลิด ทฤษฎีบทของฟูบินี การเปลี่ยนตัวแปรใน
ปริพันธ์
The Euclidean metric, topology of Euclidean
spaces, continuous maps, differentiation under the
integral, the total derivative, differentiation theorems,
Mean Value Theorem and Taylors’ s Theorem,
Implicit Function and Inverse Function Theorems,
extreme values of functions, the Riemann integral in
Euclidean space, Fubini’ s Theorem, change of
variables in integration.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103344 การวิเคราะห์การถดถอย
4(4-0-8) - เพิ่มเข้า
Regression Analysis
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ตั ว แบบถดถอยเชิ ง เส้ น เชิ ง เดี ย ว ตั ว แบบการ
ถดถอยพหุคูณ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ
สมมติ ฐ าน การตรวจสอบการถดถอย ปั ญ หาอั ต
สหสัมพันธ์และปัญหาพหุสัมพันธ์ การเลือกตัวแบบ
Simple linear regression model, multiple
regression model, parameter estimation, test of
hypothesis, regression diagnotics, autocorrelation
and multicollinearity problems, model selection
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
4(4-0-8) - เพิ่มเข้า
Statistical Forecasting Techniques
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การพยากรณ์ เ ชิ ง ปริ ม าณ วิ ธี ก ารพยากรณ์ วิ ธี
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้กาลัง
การพยากรณ์แบบปรับได้ การพยากรณ์ด้วยวิธีของโฮลท์
การพยากรณ์ด้วยวิธีของวินเตอร์ การวิเคราะห์อนุกรม
เวลาด้วยบอกซ์-เจนกินส์
Quantity forecasting, methods of
fo rec ast ing , m o v ing av arag e m et ho d,
exponential smoothing, adaptive forecasting,
forecasting of Holt’s method, Winter’s method,
time series analysis by Box–Jenkings.
103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
4(4-0-8) - เพิ่มเข้า
The Theory of Interest
วิชาบังคับก่อน : 103102 แคลคูลัส 2 หรือ 103122
แคลคูลัสเชิงวิเคราะห์ 2 หรือโดยความเห็นชอบของ
สาขาวิชา
หลักการวัดเกี่ยวกับดอกเบี้ย การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
ดอกเบี้ย การจ่ายรายงวด การจ่ายรายงวดลักษณะอื่น ๆ
วิธีจ่ายหนี้คืนเป็นงวด วิธีสะสมเงินทุน อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรและหลักทรัพย์อื่น ๆ การประยุกต์
The measurement of interest, solution of
problems in interest, basic annuities, more
general annuities, amortization method, sinking
fund method, yield rate, bonds and other
securities, applications.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
4(4-0-8) - เพิ่มเข้า
Topics in Statistics
วิชาบังคับก่อน : 103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น หรือ
โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
รายวิชานี้ครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับสถิติ โดยเนื้อหา
จะแตกต่ า งกั น ไปตามความสนใจ ความต้ อ งการของ
ผู้เรียน และแนวโน้มปัจจุบันของการวิจัยและพัฒนาใน
วิชานี้
This course covers topics in statistics. Course
contents varies according to student’s interests,
requirements and the current trends in this field.

103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-8)
Functional Analysis
วิชาบังคับก่อน : 103322 ทอพอโลยี หรือโดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิบานาค ตัวดาเนินการ
เชิงเส้นมีขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ฐาน
ของปริ ภู มิ ฮิ ล เบิ ร์ ต ทฤษฎี บ ทตั ว แทนของรี ส ซ์ ตั ว
ด าเนิ น การผู ก พั น ในตั ว ตั ว ด าเนิ น การปกติ แ ละตั ว
ดาเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น -บานาค หลัก การ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบท
กราฟปิด ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้า
แบบอ่อน*
Normed linear spaces, Banach spaces,
bounded linear operators, dual spaces, inner
product spaces, Hilbert space bases, Rieszrepresentation theorem, self- adjoint, normal
and unitary operators, Hahn- Banach theorems,
uniform boundedness principle, open mapping
theorem, closed graph theorem, reflexive
spaces, weak-and weak*-convergence.

103621 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
4(4-0-8) - ปรับวิชาบังคับ
Functional Analysis
ก่อน
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 และ 103322
ทอพอโลยี หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิบานาค ตัวดาเนินการ
เชิงเส้นมีขอบเขต ปริภูมิคู่กัน ปริภูมิผลคูณภายใน ฐาน
ของปริ ภู มิ ฮิ ล เบิ ร์ ต ทฤษฎี บ ทตั ว แทนของรี ส ซ์ ตั ว
ด าเนิ น การผู ก พั น ในตั ว ตั ว ด าเนิ น การปกติ แ ละตั ว
ดาเนินการยูนิแทรี ทฤษฎีบทฮาห์น -บานาค หลัก การ
ภาวะมีขอบเขตเอกรูป ทฤษฎีบทการส่งเปิด ทฤษฎีบท
กราฟปิด ปริภูมิสะท้อน การลู่เข้าแบบอ่อนและการลู่เข้า
แบบอ่อน*
Normed linear spaces, Banach spaces,
bounded linear operators, dual spaces, inner
product spaces, Hilbert space bases, Rieszrepresentation theorem, self- adjoint, normal
and unitary operators, Hahn- Banach theorems,
uniform boundedness principle, open mapping
theorem, closed graph theorem, reflexive
spaces, weak-and weak*-convergence.

จ-52

มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4(4-0-8)
Measure Theory
วิชาบังคับก่อน : 103223 การวิเคราะห์ 2 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปริ ภู มิ ห าเมเชอร์ ไ ด้ เมเชอร์ ปริ พั น ธ์ เ ลอเบก
ทฤษฎีการลู่เข้า ปริภูมิ LP ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม
ทฤษฎีบทของฟุบินิ เมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
Measurable spaces, measures, the
Lebesgue integral, convergence theorems, the
LP- spaces, Radon- Nikodym theorem, Fubini’ s
theorem, Borel measures on the real line

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103622 ทฤษฎีเมเชอร์
4(4-0-8) - ปรับวิชาบังคับ
Measure Theory
ก่อน
วิชาบังคับก่อน : 103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
ปริ ภู มิ ห าเมเชอร์ ไ ด้ เมเชอร์ ปริ พั น ธ์ เ ลอเบก
ทฤษฎีการลู่เข้า ปริภูมิ LP ทฤษฎีบทของเรดอน-นิโคดีม
ทฤษฎีบทของฟุบินิ เมเชอร์โบเรลบนเส้นจานวนจริง
Measurable spaces, measures, the Lebesgue
integral, convergence theorems, the LP- spaces,
Radon-Nikodym theorem, Fubini’s theorem, Borel
measures on the real line.

103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 4(4-0-8)
Advanced Ordinary Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยอั น ดั บ หนึ่ ง ปั ญ หาค่ า
เริ่ ม ต้ น การมี จ ริ ง ความเป็ น ได้ อ ย่ า งเดี ย ว และความ
ต่อเนื่องของผลเฉลย หลักการการหดตัว ทฤษฎีบทการมี
จริงและความเป็นได้อย่างเดีย ว ความต่อเนื่องของผล
เฉลยเทีย บกั บพารามิเตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ได้ ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชั น ระบบสมการเชิงเส้น
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้น
อันดับ m ทฤษฎีเสถียร
First- order partial differential equations,
initial value problems, existence, uniqueness
and continuity of a solution, contraction
principle, existence and uniqueness theorems,
continuity of a solution with respect to
parameters, nonextendable solution, dynamical
systems, the perturbation equation, systems of
linear equations, periodic systems of linear
ordinary differential equations, linear equations
of m-th order, and stability theory.

103631 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง 4(4-0-8) - ปรับวิชาบังคับ
Advanced Ordinary Differential Equations
ก่อน
วิ ช าบั ง คั บ ก่ อ น : 103311 พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น 2 และ
103323 การวิ เ คราะห์ ห ลายตั ว แปร หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ ย่ อ ยอั น ดั บ หนึ่ ง ปั ญ หาค่ า
เริ่ ม ต้ น การมี จ ริ ง ความเป็ น ได้ อ ย่ า งเดี ย ว และความ
ต่อเนื่องของผลเฉลย หลักการการหดตัว ทฤษฎีบทการมี
จริงและความเป็นได้อย่างเดีย ว ความต่อเนื่องของผล
เฉลยเทีย บกั บพารามิเตอร์ ผลเฉลยขยายไม่ได้ ระบบ
พลศาสตร์ สมการเพอร์เทอร์เบชั น ระบบสมการเชิงเส้น
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเป็นคาบ สมการเชิงเส้น
อันดับ m ทฤษฎีเสถียร
First- order partial differential equations,
initial value problems, existence, uniqueness and
continuity of a solution, contraction principle,
existence and uniqueness theorems, continuity of
a solution with respect to parameters,
nonextendable solution, dynamical systems, the
perturbation equation, systems of linear equations,
periodic systems of linear ordinary differential
equations, linear equations of m- th order, and
stability theory.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 4(4-0-8)
Principles of Partial Differential Equations
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับหนึ่ง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยกึ่ งเชิงเส้น ปัญหาโคชี ระบบไฮเพอร์โ บลิ
กของสมการอันดับหนึ่งกึ่ งเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาที่ได้ตั้งไว้อย่างแจ่มชัด สม
การอิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์ม อนิก ผล
เฉลยของปัญหาดีรีเคลในบอล ฟังก์ ชันฮาร์มอนิกย่อย
ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎีการมีจริงของปัญหาดีรี
เคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหาของดีรีเคล
และนอยมันน์
Basic definitions and examples, first-order PDEs,
the Cauchy problem, method of characteristics,
quasilinear, first order PDEs, quasilinear systems of
partial differential equations, Cauchy problem,
hyperbolic systems of quasilinear first order
equations, linear second- order PDEs, well- posed
problems, elliptic equations, maximum principles,
harmonic functions, solution of the Dirichlet problem
in a ball, subharmonic functions, the Ascoli-Arzela
theorem, theorem of existence of a Dirichlet
problem, properties of parabolic equations, Dirichlet
and Neumann problem.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103632 หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 4(4-0-8) - ปรับวิชาบังคับ
Principles of Partial Differential Equations
ก่อน
วิชาบังคับก่ อ น : 103232 สมการเชิงอนุ พัน ธ์ 2 และ
10332 3 การวิ เ คราะห์ ห ลายตั ว แปร หรื อ โดยความ
เห็นชอบของสาขาวิชา
บทนิยามพื้นฐานและตัวอย่าง สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับหนึ่ง ปัญหาโคชี วิธีแคแรกเทอริสติก สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งกึ่งเชิงเส้น ระบบสมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยกึ่ งเชิงเส้น ปัญหาโคชี ระบบไฮเพอร์โ บลิ
กของสมการอันดับหนึ่งกึ่ งเชิงเส้น สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับสองเชิงเส้น ปัญหาที่ได้ตั้ งไว้อย่างแจ่มชัด สม
การอิลลิปติก หลักการค่าสูงสุด ฟังก์ชันฮาร์มอนิก ผล
เฉลยของปัญหาดีรีเคลในบอล ฟังก์ ชันฮาร์มอนิก ย่อย
ทฤษฎีแอสคอลิ-อาร์เซลา ทฤษฎีการมีจริงของปัญหาดีรี
เคล สมบัติของสมการเชิงพาราโบลา ปัญหาของดีรีเคล
และนอยมันน์
Basic definitions and examples, first-order PDEs,
the Cauchy problem, method of characteristics,
quasilinear, first order PDEs, quasilinear systems of
partial differential equations, Cauchy problem,
hyperbolic systems of quasilinear first order
equations, linear second- order PDEs, well- posed
problems, elliptic equations, maximum principles,
harmonic functions, solution of the Dirichlet problem
in a ball, subharmonic functions, the Ascoli-Arzela
theorem, theorem of existence of a Dirichlet
problem, properties of parabolic equations, Dirichlet
and Neumann problems.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103653 วิธีเชิงตัวเลขสาหรับแก้ปัญหา
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
4(4-0-8)
Numerical Methods for Solving Partial Differential
Equations
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
วิธีก ารผลต่างอันตะสาหรับการหาผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การลู่เข้า ความต้องกันและความ
เสถีย ร การวิเคราะห์ฟูเรีย ร์และฟอนนอยมันน์ของวิธี
ผลต่างอันตะ วิธีการแยกส่วนสาหรับสมการพาราโบลิก
อิลิปติก และไฮเพอร์โบลิก ผลเฉลยเชิงตัวเลขของปัญหา
ค่าเริ่มต้นสาหรับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Finite difference schemes for numerical
solution of partial differential equations, convergence,
consistency and stability, Fourier and Von-Neumann
analysis of finite difference schemes, schemes in
fractional steps for parabolic, elliptic, and hyperbolic
equations, numerical solution to initial- boundaryvalue problems for partial differential equations.
103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4(4-0-8)
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรู ปที่จุด
และการได้ มาของสมการหลั ก มู ลโดยการประยุ ก ต์ ก ฎ
พื้นฐานของกฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎ
อนุ รั กษ์ โมเมนตั ม และกฎต่ าง ๆ ทางอุ ณหพลศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และอัตรา
ความเครียด สมการพื้นฐานที่กากับพฤติกรรมของภาวะ
ต่อเนื่องใด ๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล
Analysis of stress and deformation at a
point and the derivation of the fundamental
equations by applying the basic laws of
conservation of mass, energy, and momentum
and those of thermodynamics; development of
relationships (constitutive laws) between stress,
strain, and strain rate; basic equations governing
the behavior of any continuum and applications
to solids and fluids.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่ปรับปรุง
- ตัดออก

103761 กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
4(4-0-8) - คงเดิม
วิชาบังคับก่อน : โดยความเห็นชอบของสาขาวิชา
การวิเคราะห์ของความเค้นและการแปลงรู ปที่จุด
และการได้ มาของสมการหลั ก มู ลโดยการประยุ ก ต์ กฎ
พื้นฐานของกฎอนุรักษ์มวล กฎอนุรักษ์พลังงานและกฎ
อนุ รั ก ษ์ โ มเมนตั ม และกฎต่ างๆ ทางอุ ณ หพลศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้น ความเครียด และอัตรา
ความเครียด สมการพื้นฐานที่ก ากับพฤติกรรมของภาวะ
ต่อเนื่องใดๆ และการประยุกต์ใช้กับของแข็งและของไหล
Analysis of stress and deformation at a
point and the derivation of the fundamental
equations by applying the basic laws of
conservation of mass, energy, and momentum
and those of thermodynamics; development of
relationships (constitutive laws) between stress,
strain, and strain rate; basic equations governing
the behavior of any continuum and applications
to solids and fluids.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4(4-0-8)
Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
แง่มุมเชิงวิเคราะห์และคานวณของพีชคณิตเชิง
เส้นเมทริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์
ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีทาซ้า ปัญหากาลังสองน้อย
สุด ปัญหาค่าเฉพาะ
Analysis and computational aspects of
linear algebra and matrices by focusing on
matrix factorization, systems of linear equations
and iterative methods, least squares problem,
eigenvalue problems.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103651 พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
4(4-0-8) - คงเดิม
Numerical Linear Algebra
วิชาบังคับก่อน : 103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2 หรือโดย
ความเห็นชอบของสาขาวิชา
แง่มุมเชิงวิเคราะห์และคานวณของพีชคณิตเชิง
เส้นเมทริกซ์ โดยเน้นหัวข้อการแยกตัวประกอบเมทริกซ์
ระบบสมการเชิงเส้นและวิธีทาซ้า ปัญหากาลังสองน้อย
สุด ปัญหาค่าเฉพาะ
Analysis and computational aspects of
linear algebra and matrices by focusing on
matrix factorization, systems of linear equations
and iterative methods, least squares problem,
eigenvalue problems.

103392 โครงงาน
4(0-12-0)
Project
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
รายวิชาโครงการวิจัยนี้จะแนะนาวิธีวิทยาการวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ใ ห้กั บ นัก ศึก ษา โดยนัก ศึก ษาจะ
ศึกษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ย วกั บงานวิจัยในระดับแนวหน้ า
ของคณิตศาสตร์ ด้วยการดาเนินการสืบค้นวรรณกรรม
การทาวรรณกรรมปริทั ศ น์ การศึก ษารายบุคคล การ
อภิปราย การนาเสนอปากเปล่า และการเขียนรายงาน
การวิจัย
This project is intended to introduce the
student to the methodology of mathematical
research. Through literature search, literature
review, individual study, discussion, oral
presentation and the writing of a research
report, the student will explore a topic on the
frontier of mathematical research.

103490 โครงงาน
4(0-12-0) - ปรับรหัสวิชา
Project
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
รายวิชาโครงการวิจัยนี้จะแนะนาวิธีวิทยาการวิจัย
ทางด้านคณิตศาสตร์ใ ห้กั บ นัก ศึก ษา โดยนัก ศึก ษาจะ
ศึก ษาค้นคว้าหัวข้อเกี่ ยวกับงานวิจัยในระดับแนวหน้า
ของคณิตศาสตร์ ด้วยการดาเนินการสืบค้นวรรณกรรม
การทาวรรณกรรมปริ ทั ศ น์ การศึก ษารายบุค คล การ
อภิปราย การนาเสนอปากเปล่า และการเขียนรายงาน
การวิจัย
This project is intended to introduce the
student to the methodology of mathematical
research. Through literature search, literature
review, individual study, discussion, oral
presentation and the writing of a research
report, the student will explore a topic on the
frontier of mathematical research.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2)
Pre-cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา
กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวกับข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน
และเทคนิค ในการสมั ครงานอาชี พ ระบบบริหารงาน
คุณภาพ เช่น 5ส ISO 9000 และ ISO 14000 เทคนิค
การเขียนรายงานและการนาเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ
Principles and concepts relating to
Cooperative Education, the process and steps of
undertaking Cooperative Education, protocols
relating to Cooperative Education, basic
knowledge and techniques for job application
such as workplace selection, writing job
application letters, job interviews and
communication skills, basic knowledge
necessary for undertaking Cooperative
Education at the workplace, building up selfconfidence,
entrepreneurial
potential
development, occupational health and safety in
the workplace, organizational culture, quality
management systems such as 5S, ISO 9000 and
ISO 14000, report writing and presentation
techniques, personality development.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
1(1-0-2) - ปรับคาอธิบาย
Pre-cooperative Education
รายวิชา
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ สหกิ จ ศึ ก ษา
กระบวนการและขั้ น ตอนของสหกิ จ ศึ ก ษา ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐาน และ
เทคนิ ค ในการสมั ค รงานอาชี พ เช่ น การเลื อ กสถาน
ประกอบการ วิธีการเขียนจดหมายสมัครงานและการ
สัมภาษณ์งานอาชีพ ความรู้พื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เทคนิคการนาเสนอ
โครงงานหรือผลงานและการเขียนรายงานวิชาการ การ
พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อสังคมการทางาน การเตรียมความ
พร้อมสู่ความสาเร็จ
Principles and concepts relating to
Cooperative Education; processes and steps of
undertaking Cooperative Education; protocols
relating to Cooperative Education; basic
knowledge and techniques on job application
such as workplace selection, writing job
application letter, job interviews and
communication skills; basic knowledge
necessary for undertaking Cooperative
Education at the workplace; work systems and
quality management at the workplace;
presentation and report writing techniques;
personality development; preparing for success.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555
103491 สหกิจศึกษา
8 หน่วยกิต
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 4
และ 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาประยุ ก ต์ ค วามรู้ ท างด้า นคณิ ต ศาสตร์
เพื่อไปปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแบบเต็มเวลา
เสมือนหนึ่งเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ
ครบ 1 ภาคการศึ ก ษาสหกิ จ ศึ ก ษาตามที่ ส าขาวิ ช า
กาหนด เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาต้องทา
รายงานการปฏิบัติงานและนาเสนอผลการปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา
The student applies his/her mathematical
knowledge by engaging in full-time academic or
professional work as a temporary staff member
at a workplace for one entire cooperative
education trimester according to the School’ s
specification. After completion of the work
trimester, the student will submit an
operational report and present his/ her
performance results to the School.

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103393 สหกิจศึกษา 1
8 หน่วยกิต - ทดแทน
Cooperative Education 1
- ปรับคาอธิบาย
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
รายวิชา
และ 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการหรื อ
วิชาชีพ เต็มเวลาเสมือ นหนึ่ง เป็ น พนัก งานชั่ ว คราว
ณ สถานประกอบการ เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16
สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหา
ในสถานประกอบการจริ ง อั น จะน าไปสู่ ก ารเพิ่ ม
ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาการมากยิ่งขึ้น และได้
เพิ่มทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการ
พั ฒ นาตนเอง เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
นักศึกษาจะต้องส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผล
การไปปฏิบัติงานต่อคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทา
การประเมินผลให้ผ่านหรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการ
ประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านและรายงานวิ ช าการโดย
คณาจารย์นิเทศและพนักงานที่ปรึกษา และจากการ
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมการสั ม ภาษณ์ แ ละสั ม มนาสหกิ จ
ศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
Students have to perform full- time
academic or professional work as a temporary
staff member at a workplace for 1 entire
Cooperative Education trimester ( at least 16
weeks) to provide the opportunity for students
to work and apply knowledge they learn in their
own disciplines to solve problems in real
enterprises. Once they completed the work,
students have to submit an operational report
and present their performance results to the
school faculties for the assessment according to
the school's specification. The school faculties
and job supervisor(s) will determine the results
as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the
operational reports as well as their performance
at the interview and seminar activities after
completing work at the workplace.
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มคอ.2
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาระที่ปรับปรุง
103493 สหกิจศึกษา 2
8 หน่วยกิต - เพิ่มเข้า
Cooperative Education II
วิชาบังคับก่อน : นักศึกษาตามแผนการศึกษาชั้นปีที่ 3
และ 103391 เตรียมสหกิจศึกษา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งไปปฏิ บั ติ ง านเชิ ง วิ ช าการหรื อ
วิ ช าชี พ เต็ ม เวลาเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานชั่ ว คราว
ณ สถานประกอบการ เป็ น ระยะเวลาอย่ า งน้ อ ย 16
สัปดาห์ เพื่อเปิดโอกาสให้นัก ศึก ษาได้ปฏิบัติงานและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนในสาขาวิชาในการแก้ปัญหาใน
สถานประกอบการจริง อันจะนาไปสู่ก ารเพิ่ ม ความรู้
ความเข้ า ใจในเนื้ อ หาวิ ช าการมากยิ่ ง ขึ้ น และได้ เ พิ่ ม
ทักษะและประสบการณ์ทางด้านอาชีพ และการพัฒนา
ตนเอง เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว นักศึกษาจะต้อง
ส่งรายงานวิชาการ และนาเสนอผลการไปปฏิบัติงานต่อ
คณาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อทาการประเมินผลให้ผ่าน
หรือไม่ผ่าน โดยวัดจากผลการประเมินการปฏิบั ติง าน
และรายงานวิชาการโดยคณาจารย์นิเทศและพนักงานที่
ปรึกษา และจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์และ
สัมมนาสหกิจศึกษาหลังกลับจากสถานประกอบการ
Students have to perform full- time
academic or professional work as a temporary
staff member at a workplace for 1 entire
Cooperative Education trimester ( at least 16
weeks) to provide the opportunity for students
to work and apply knowledge they learn in their
own disciplines to solve problems in real
enterprises. Once they completed the work,
students have to submit an operational report
and present their performance results to the
school faculties for the assessment according to
the school's specification. The school faculties
and job supervisor(s) will determine the results
as either pass or fail based on the students'
performance on the assigned work and the
operational reports as well as their performance
at the interview and seminar activities after
completing work at the workplace.
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ภาคผนวก ฉ
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มคอ.2

แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรชุน ไชยเสนะ
การศึกษา/คุณวุฒิ
1992 Ph.D. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA
1986 M.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA
1985 B.Sc. (Mathematics), Pennsylvania State University, USA
ตาแหน่งปัจจุบัน
ประวัติการทางาน
2006 – 2007
2001 – 2005
2001
1998 – present
1993 – 1998
1987 – 1992

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Associate Dean: Institute of Science Suranaree University of Technology
Nakhon Ratchasima, Thailand
Director: Center for International Affairs, Suranaree University of
Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
Deputy Director: Center for International Affairs, Suranaree University
of Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
Assistant Professor: School of Mathematics, Suranaree University of
Technology, Nakhon Ratchasima, Thailand
Lecturer: School of Mathematics, Suranaree University of Technology,
Nakhon Ratchasima, Thailand
Research Assistant, Applied Research Lab, Pennsylvania State University, USA

รางวัลและเกียรติประวัติ
1997 – 1998
Research Fellowship: CUTC Fellowship for Mathematics Research, Study
visit to the Fields Institute, Toronto, and the University of Guelph,
Canada.
1994 – 1995
Research Fellowship: Thailand Toray Science Foundation Postdoctoral
Fellowship.
1986
Graduate Fellowship: Haskell B. Curry Graduate Fellowship,
(at Pennsylvania State University), first year Ph.D. studies.
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ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
1. A. Chaiyasena and S. V. Meleshko ( 2017) . Generalized Riemann waves and their
adjoinment through a shock wave. Mathematical Modelling of Natural Phenomena, in
press.
2. A. Chaiyasena, N. Punnim, S.P. Hurd and D.G. Sarvate (2012). Group divisible designs
with two association classes. Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial
Computing, 82: 179-198.
3. A. Chaiyasena and N. Pabhapote ( 2011) . Group divisible designs with two associate
classes and 2  3 . International Journal of Pure and Applied Mathematics, 71: 455463.
4. A. Chaiyasena and W. Lapchinda ( 2010) . Group divisible designs with two associate
classes and 2  5 , preprint.
5. P. Sattayatham, A. Intrasit, P. Chaiyasena (2007). A fractional Black-Scholes model with
jumps. Vietnam Journal of Mathematics, 35: 1-15.
6. A. Chaiyasena (1999). Signals and systems via Dirac notation. Suranaree J. Sci. Technol.,
6: 1-9.
7. A. Chaiyasena and V. Sayakanit (1996). Symbolic computation and the quantum Hall
effect: the cumulant approach. Suranaree J. Sci. Technol., 3: 39-45.
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์
การศึกษา/คุณวุฒิ
2551 วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2547 วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตาแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติการทางาน
1. รองคณบดี สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งแต่วันที่ 9
ตุลาคม 2559 – ปัจจุบัน)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี จังหวัดนครราชสีมา (ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)
3. อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัด
นครราชสีมา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2551 – ปัจจุบัน (เริ่มงาน 8 กันยายน 2551)
4. อาจารย์พิเศษในรายวิชา 103103 ความน่าจะเป็นและสถิติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2551
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
5. ผู้ช่วยสอนในรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. ผู้ช่วยสอนในรายวิชา พีชคณิตเชิงเส้น ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. ผู้ช่วยสอนในรายวิชา แคลคูลัส 3 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2545 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
1. ศศิยา อุดมสุข, กองพล อารีรักษ์, ธิดารัตน์ อารีรักษ์ และกองพัน อารีรักษ์. (2559). การประมาณค่า
ความเร็ ว รอบของมอเตอร์ เ หนี่ ย วน าสามเฟสโดยใช้ ตั ว กรองคาลมาน. การประชุ ม วิ ช าการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 39 (EECON 39). 2 – 4 พฤศจิกายน 2559, เพชรบุรี, หน้า 521 – 524.
2. ศศิยา อุดมสุข, กองพล อารีรักษ์, ธิดารัตน์ อารีรักษ์ และกองพัน อารีรักษ์. (2558). การประหยัด
พลังงานสาหรับขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนาสามเฟส. การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่
38 (EECON 38). 18 – 20 พฤศจิกายน 2558, อยุธยา, หน้า 413 – 416.
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3. Tidarut Areerak ( 2014) . Mathematical model of stock prices via a fractional Brownian
motion model with adaptive parameters. ISRN Applied Mathematics, article ID 791418,
6 pages, doi:10.1155/2014/791418.
4. Tidarut Areerak ( 2013) . The PTT stock price identification using adaptive parameters
asset pricing model. European Journal of Scientific Research, 112(3): 408-415.
5. S. Udomsuk, T. Areerak, K. Areerak and K. Areerak (2011). Power loss identification of
separately excited DC motor using adaptive tabu search. European Journal of Scientific
Research, 60(4): 488-497.
6. T. Plienpanich, P. Sattayatham and T. H. Thao ( 2009) . Fractional integrated GARCH
diffusion limit models. Journal of the Korean Statistical Society, 38(3): 231-238.
7. T. H. Thao, P. Sattayatham and T. Plienpanich ( 2008) . On the fractional stochastic
filtering. Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica, 53(4): 97-108.
8. T. Plienpanich (2008). Filtering for stochastic volatility from point process observation.
Studia Universitatis Babes-Bolyai, Mathematica, 53(3): 75-87.
9. T. Plienpanich, P. Niamsup and Y. Lenbury (2005). Controllability and stability of the
perturbed Chen chaotic dynamic system. Applied Mathematics and Computation,
171(2): 927-947.
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์
การศึกษา/คุณวุฒิ
2551 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
2547 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2545 วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการทางาน
2551 – 2554
2554 – ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
1. S. Sompong and B. Rodjanadid (2016). Neighborhood and accumulation points in
bigeneralized topological spaces. Far East Journal of Mathematical Sciences, 100(1):
65-79.
2. B. Rodjanadid (2015). Hybrid iterative method for solving a system of generalized
equilibrium problems, generalized mixed equilibrium problems and commom fixed
point problems in Hilbert spaces. Thai Journal of Mathematics, 13(3): 737-763.
3. S. Sompong, S. Muangchan and B. Rodjanadid (2014). Separated and disconnected
sets in biminimal structure spaces. Far East Journal of Mathematical Sciences, 86(2):
183-195.
4. B. Rodjanadid and S. Sompong (2013). A new iterative method for solving a system of
generalized equilibrium problems, generalized mixed equilibrium problems and
common fixed point problems in Hilbert spaces. Advances in Fixed Point Theory, 3(4):
675-705.
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5. S. Sompong, S. Muangchan and B. Rodjanadid (2012). Neighborhood and accumulation
points in biminimal structure spaces. International Journal of Mathematical Analysis,
6(6): 273-277.
6. S. Sompong and Benjawan Rodjanadid (2012). Dense sets in biminimal structure spaces.
International Journal of Mathematical Analysis, 6(6): 279-283.
7. B. Rodjanadid ( 2011) . Iterative algorithm for finding common solutions of generalized
mixed equilibrium problems and common fixed point problem for a countable family
of nonexpansive mappings in Hilbert spaces. International Journal of Mathematical
Analysis, 5(39): 1943-1960.
8. B. Rodjanadid (2010). An iterative method for finding common solutions of generalized
mixed equilibrium problems and fixed point problems, Journal of Nonlinear Analysis
and Optimization, 1(1): 161-177.
9. เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ (2553). คณิตศาสตร์กับกฎการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ของเคปเลอร์ วารสาร
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 38(4): 497-508.
10. B. Rodjanadid, N.V. Sanh, N.T. Ha and N.H. Du (2009). Stability radii for implicit difference
equations. Asian-European Journal of Mathematics, 2(1): 95-115.
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายันต์ แก่นนาคา
การศึกษา/คุณวุฒิ
2553 Ph.D. (Computational Fluid Dynamics), Coventry University, UK.
2546 วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2544 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ตาแหน่งปัจจุบัน :
ประวัติการทางาน :
2553 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย :
1. N. Chuatoing and S. Kaennakham (2017). A numerical investigation on variable shape
parameter schemes in a meshfree method applied to a convection-diffusion problem.
International Journal of Applied Engineering Research, 12(17): 4162-4170.
2. N. Chuatoing and S. Kaennakham ( 2017) . A variable inverse- multiquadric shape
parameter applied with a meshless method for nonlinear PDEs. Proceeding on the
4th International Conference on Mathematical Science and Computer Engineering
(ICMSCE 2017), pp. 93-98.
3. K. Chanthawara, S. Kaennakham and W. Toutip ( 2016) . The numerical study and
comparison of radial basis functions in applications of the dual reciprocity boundary
element method to convection-diffusion problems. Progress in Applied Mathematics
in Sciences and Engineering, AIP Conference Proceedings 1705: 020029.
4. N. Chuathong, S. Kaennakham and W. Toutip (2015). The Kansa meshless method for
convection diffusion problems using various radial basis functions. The 11th IMT- GT
International Conference on Mathematics, Statistics and Its Applications; 2015 Nov.
23-25; Pattaya, Thailand.
5. K. Chanthawara and S. Kaennakham (2016). A numerical experiment on optimal inverse
multiquadric RBF shape parameter in the dual reciprocity boundary element method for
convective- dominated problems. Thai Journal of Mathematics, Special Issue on
ICMSA2015; pp. 119-131.
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6. N. Chuathong, S. Kaennakham and W. Toutip (2015). Numerical solutions of 2D nonlinear
PDEs using Kansa’s meshless method and the search for optimal radial basis function.
Proceedings of the 19th International Annual Symposium on Computational Science and
Engineering; 2015 Jun 17-19; Ubon Ratchathani, Thailand.
7. K. Chanthawara, S. Kaennakham and W. Toutip (2015). Inverse multiquadric RBF in the
dual reciprocity boundary element Method (DRBEM) for coupled 2D Burgers’ equations
at high Reynolds numbers, Proceeding of the 19th International Annual Symposium on
Computational Science and Engineering, 2015 Jun 17-19; Ubon Ratchathani, Thailand,
pp.2-12.
8. S. Kaennakham, K. Chantawara and W. Toutip (2014). Optimal radial basis function (RBF)
for dual reciprocity boundary element method ( DRBEM) applied to coupled Burgers’
equations with increasing Reynolds number. Australian Journal of Basic and Applied
Sciences, vol. 8.
9. K. Chantawara, S. Kaennakham and W. Toutip (2014). The dual reciprocity boundary
element method (DRBEM) with multiquadric radial basis function for coupled Burgers’
equations. The International Journal of Multiphysics, 8(2): 123-143.
10. S. Kaennakham and M. Moatamedi (2014). An automatic mesh adaptation algorithm
and its performance for simulation of flow over a circular cylinder at Re = 1. 4 × 105.
International Journal of Computational Science and Engineering, 9(3): 257-273.
11. S. Kaennakham and J. Powell (2011). The effects of numerical methods on the large
eddy simulation (LES) of a turbulent flow with subcritical regime. The 15th International
Annual Symposium on Computational Science and Engineering, Bangkok University,
Thailand. April, 2011.
12. S. Kaennakham, A.E. Holdø and C. Lambert (2010). A new simple h-mesh adaptation
for standard Smagorinsky LES : a first step of Taylor scale as a refinement variable.
International Journal of Multiphysics. 4(1): 33-50.
13. S. Kaennakham, A.E. Holdø and M. Russell (2008). The use of solution adaptive grid for
low Reynolds number flows. International Journal of Applied Mechanics and
Engineering, 13(1): 21-38.
14. S.V. Muhammad, A.E. Holdø, and S. Kaennakham (2007). Numerical analysis of fluid
mixing in T-shape micro mixer. Proceedings of the COMSOL User Conference, Grenoble.
15. S. Kaennakham and W. Toutip (2004). The dual reciprocity boundary element method
for two- dimensional Burgers’ equations using MATLAB. Selected Topic for the
Conference for Young Algebraists, Thailand, 2004.
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แบบประวัติส่วนตัว
ชื่อ-สกุล อาจารย์ ดร. ภาณุ ยิ้มเมือง
การศึกษา/คุณวุฒิ
2558 ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
2553 วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ตาแหน่งปัจจุบัน

ประวัติการทางาน
2558 – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์
สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

อาจารย์ประจาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา (เริ่มงาน 16 ตุลาคม 2558)

รางวัลและเกียรติประวัติ
1. รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นดุษฎีบัณฑิต อันดับที่ 1 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ จาก
มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ (2558)
2. รางวัลผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ (2553)
3. รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ (2550)
ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย
1. R. Wangkeeree, T. Bantaojai and P. Yimmuang (2016). Semicontinuity and closedness
of parametric generalized lexicographic quasiequilibrium problems, Journal of
Inequalities and Applications, 2016:44.
2. R. Wangkeeree and P. Yimmuang (2016). Well-posedness by perturbations for the
hemivariational inequality governed by a multi- valued map perturbed with a
nonlinear term. Pacific Journal of Optimization, 12(1): 101-118.
3. R.Wangkeeree, T.Bantaojai and P. Yimmuang (2015). Well-posedness for lexicographic
vector quasiequilibrium problems with lexicographic equilibrium constraints. Journal of
Inequalities and Applications, 2015:163.
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4. R. Wangkeeree and P. Yimmuang (2015). Levitin-Polyak well-posedness for parametric
generalized quasivariational inequality problem of the minty type. Journal of Nonlinear
and Convex Analysis, 16(12): 2401-2417.
5. R. Wangkeeree and P. Yimmuang (2013). Generalized nonlinear vector mixed quasivariational-like inequality governed by a multi-valued map. Journal of Inequalities
and Applications, 2013:294.
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ภาคผนวก ช
รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์

มคอ.2

รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
รายวิชาเอกหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการคานวณแต้มระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมในการสาเร็จการศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ว่าด้วยการศึกษา
ขัน้ ปริญญาตรี พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 14 รายวิชา รวม 50 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

103115
103212
103213
103221
103222
103223
103231
103224
103232
103252
103341
103394
103395
103490

หลักการทางคณิตศาสตร์
พีชคณิตเชิงเส้น 1
พีชคณิตนามธรรม
แคลคูลัสขั้นสูง
การวิเคราะห์ 1
การวิเคราะห์ 2
สมการเชิงอนุพันธ์ 1
ตัวแปรเชิงซ้อน
สมการเชิงอนุพันธ์ 2
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถิติ
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
โครงงาน

ช-1

4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
1 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต

มคอ.2

ภาคผนวก ซ
คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ 998/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
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ภาคผนวก ฌ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
(Program Learning Outcomes : PLOs)

มคอ.2

ตาราง A ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Program Learning Outcomes : PLOs)
นักศึกษาที่จบการศึกษาจากหลักสูตรสามารถ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง PLOs
แสดงความมีคุณธรรม จริยธรรม
สื่อสารแนวคิดทางวิชาการทั้งทางการพูดและการเขียนได้
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาทางวิชาการได้
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้
บรรยายนิยามและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญได้
อธิบายเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตร์ และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่สาคัญได้
แสดงการใช้เหตุผลเชิงนามธรรมทางคณิตศาสตร์ได้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางการคานวณได้
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้วิธีการทางตรรกศาสตร์ได้
แสดงความเชื่อมโยงของสาขาย่อยต่าง ๆ ของวิชาคณิตศาสตร์ได้
วางแผนการทาโครงการวิจัยทางคณิตศาสตร์ได้

Specific LO

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

ฌ-1

Generic LO
⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

Level

Remember (R)
Understand (U)
Apply (A)
Analyze (AN)
Analyze (AN)
Analyze (AN)
Create (C)

TQF
จริยธรรม (1)
การสื่อสาร (5)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข (5)
ปัญญา (3)
ความสัมพันธ์ (4)
ความรู้ (2)
ปัญญา (3)
ปัญญา (3)
ปัญญา (3)
ปัญญา (3)
ปัญญา (3)
ปัญญา (3)

มคอ.2

ตาราง B ตารางแสดงความเชื่อมโยงของรายวิชากับลักษณะของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
รายวิชา
PLO 1
กลุ่มวิชาแกนศึกษาทั่วไป
202108 การรู้ดิจิทัล
202109 ทักษะการรู้คอมพิวเตอร์
202201 ทักษะชีวิต
202202 ความเป็นพลเมืองและความพลเมืองโลก
202203 มนุษย์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม
202207 มนุษย์กับเศรษฐกิจและการพัฒนา
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
203101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
203102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
203203 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 1
203204 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการ 2
203305 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางานในอนาคต
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปแบบเลือก
202111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
202175 ศิลปะวิจักษ์
202181 สุขภาพองค์รวม
202222 พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนกับกลุ่มอาชีพ
202241 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
202324 ไทยศึกษาเชิงพหุวัฒนธรรม

PLO 2

คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11
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PLO 12

มคอ.2
รายวิชา
202331 อาเซียนศึกษา
202373 การคิดเชิงออกแบบ
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาสัมมนา
101302 แนวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิชาเคมี
102101 เคมี 1
102102 ปฏิบัติการเคมี 1
102103 เคมี 2
102104 ปฏิบัติการเคมี 2
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
103121 แคลคูลัสวิเคราะห์ 1
103122 แคลคูลัสวิเคราะห์ 2
103141 วิธีเชิงสถิติ
103251 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงวิทยาศาสตร์
กลุ่มวิชาชีววิทยา
104171 ชีววิทยา 1
104172 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
104173 ชีววิทยา 2
104174 ปฏิบัติการชีววิทยา 2

PLO 1



PLO 2

คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11















































ฌ-3



PLO 12

มคอ.2
รายวิชา
PLO 1
กลุ่มวิชาฟิสิกส์
105111 กลศาสตร์และความร้อน
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
105196 ปฏิบัติการกลศาสตร์และความร้อน
105197 ปฏิบัติการไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสิกส์ยุคใหม่
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ
103115 หลักการทางคณิตศาสตร์
103212 พีชคณิตเชิงเส้น 1
103213 พีชคณิตนามธรรม
103221 แคลคูลัสขั้นสูง
103222 การวิเคราะห์ 1
103223 การวิเคราะห์ 2
103224 ตัวแปรเชิงซ้อน

PLO 2

คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11










103231 สมการเชิงอนุพันธ์ 1






103252 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103232 สมการเชิงอนุพันธ์ 2
103342 ทฤษฎีความน่าจะเป็น
103394 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1
103395 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 2
103490 โครงงาน








PLO 12
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*
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รายวิชา
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก
103311 พีชคณิตเชิงเส้น 2
103312 หัวข้อเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปรัชญาของ
คณิตศาสตร์
103313 ทฤษฎีจานวน
103314 คณิตศาสตร์วิยตุ
103322 ทอพอโลยี
103323 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
103343 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ
103344 การวิเคราะห์การถดถอย
103361 คณิตศาสตร์สาหรับการเงิน
103362 ทฤษฎีดอกเบี้ย
103411 หัวข้อเกี่ยวกับเรขาคณิต
103412 หัวข้อเกี่ยวกับพีชคณิต
103421 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์
103422 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
103441 หัวข้อเกี่ยวกับความน่าจะเป็น
103442 หัวข้อเกี่ยวกับสถิติ
103452 หัวข้อเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
103461 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์

PLO 1

PLO 2









































คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11
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มคอ.2
รายวิชา
103462 หัวข้อเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์
103463 หัวข้อเกี่ยวกับคณิตศาสตร์การเงิน
103621* การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน
103622* ทฤษฎีเมเชอร์
103631* สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง
103632* หลักการของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
103651* พีชคณิตเชิงเส้นเชิงตัวเลข
103761* กลศาสตร์ภาวะต่อเนื่อง
205501 ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม
205502 การวิเคราะห์โอกาสและความเป็นไปได้ทางธุรกิจ
255503 กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญา
205504 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
205505 การออกแบบการบริการ
205506 รูปแบบธุรกิจและกลยุทธ์สาหรับธุรกิจใหม่
205507 การตลาดผู้ประกอบการ
205508 การเงินผู้ประกอบการ
205509 ห่วงโซ่อุปทานสาหรับธุรกิจใหม่
205510 การร่วมทุนและการระดมทุน
205511 กฎหมายสาหรับผู้ประกอบการ
205512 การจัดการธุรกิจทีเ่ จริญเติบโต

PLO 1

PLO 2


























คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11
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มคอ.2
รายวิชา
PLO 1
205513 ปฏิบัติการการประกอบการ 1
205514 ปฏิบัติการการประกอบการ 2
205515 ปฏิบัติการการประกอบการ 3
หมวดวิชาสหกิจศึกษาและโครงการวิจัย
103391 เตรียมสหกิจศึกษา
103393 สหกิจศึกษา 1
103492 โครงการวิจัย
103493 สหกิจศึกษา 2
หมวดวิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 8 หน่วยกิจ)

PLO 2









คุณสมบัติของบัณฑิตที่คาดหวังตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
PLO 3 PLO 4 PLO 5 PLO 6 PLO 7 PLO 8 PLO 9 PLO 10 PLO 11









*



*






*



*



*





* การจะบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรของรายวิชาต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับการกาหนดการเรียนการสอน หรือหัวข้อในการเรียนการสอนของรายวิชานั้นๆ
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ภาคผนวก ญ
ตารางแสดงการเทียบเคียง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)
กับผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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ตารางเทียบเคียงผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs ในภาคผนวก ฌ)
ผลการเรียนรู้

ความสอดคล้องกับ PLOs

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักการแบ่งเวลาและทางานให้เต็มกาลังความสามารถ
- มีหลักธรรมในการดาเนินชีวติ ตัดสินประเด็นทางจริยธรรมด้วยเหตุผลที่เหมาะสม
- มีการควบคุมตนเอง สร้างความเคารพและศรัทธาในตนเองได้
- มีจิตสานึกสาธารณะอย่างเข้มแข็ง เป็นพลเมืองที่มีความห่วงใยและรักชาติ
- เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
- เคารพและชื่นชมงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสากล
2. ด้านความรู้
- มีความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องกับภารกิจต่าง ๆ ของการดาเนินชีวิตให้ดีและประสบความสาเร็จ
- มีความรู้เท่าทันในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
- อธิบายความเชื่อมโยงแบบบูรณาการของศาสตร์หลักในการดาเนินชีวิต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์และประเมินข้อมูลจากหลักฐานได้และนาข้อสรุปมาใช้
- สามารถศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทีซ่ ับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมทางความคิด
- มีความเป็นผู้ใฝ่รู้ เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดชีวิต
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
- สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
- รู้จักความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการปรับตัวในการทางานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้สารสนเทศ
- สามารถสรุปประเด็น และมีประสิทธิภาพในการสื่อสาร เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทัง้ ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
- มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อการรวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสาร รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต
- มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ข้อมูลทางสถิติและตรรกศาสตร์ที่จาเป็นต่อการดารงชีวติ
ญ-1

PLO 11
PLO 11
PLO 6
PLO 11
PLO 6
PLO 11
PLO 8
PLO 5
PLO 2
PLO 10
PLO 4, PLO 8
ELO 5
PLO 3, PLO 11
PLO 6
PLO 9
PLO 10
PLO 7

มคอ.2

ตารางเทียบเคียงผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs ในภาคผนวก ฌ)
ผลการเรียนรู้

ความสอดคล้องกับ ELOs

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- มีความซื่อสัตย์สุจริต
- มีระเบียบวินัย
- มีจิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
- มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่จะนามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
3. ด้านทักษะทางปัญญา
- สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์
- นาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนาไปสู่การ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ญ-2

PLO 11
PLO 11
PLO 11
PLO 6
PLO 6
PLO 12, PLO 1
PLO 12, PLO 1
PLO 5
PLO 2
PLO 8
PLO 7, PLO 8, PLO 10
PLO 10, PLO 5, PLO 3

มคอ.2

ผลการเรียนรู้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
- มีภาวะผู้นา โดยสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นาและสมาชิกที่ดี
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
- สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร

ความสอดคล้องกับ ELOs
PLO 6
PLO 5, PLO 6, PLO 11
PLO 6

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้สารสนเทศ
- สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลการแก้ปัญหา และนาเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม
- มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจาเป็น
- สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์

ญ-3

PLO 7, PLO 9
PLO 9
PLO 9
PLO 10

