-1หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560

***************************
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะ

: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
: Bachelor of Science Program in Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Mathematics)
: B.Sc. (Mathematics)
3. วิชาเอก

: 2 วิชาเอก ได้แก่
3.1 คณิตศาสตร์
3.2 สถิติประยุกต์

4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

: ไม่น้อยกว่า 130

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

หน่วยกิต

-2 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีทางวิชาการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ
 ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบตั ิการ
5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
5.4 การรับผู้เข้าศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ (มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.........................................................................................
รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.....................................................
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.............................................ประเทศ.................................
รูปแบบของการร่วม
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อืน่ เป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รบั ปริญญาจาก 2 สถาบันหรือมากกว่า

-35.6 การให้ปริญญา แก่ผ้สู ําเร็จการศึกษา
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการ
ประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้ง
ที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
การประชุมครั้งที่ 57(5/2559) เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
 ได้รับอนุมัติให้เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุม
ครั้งที่ 125(9/2559) เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559
 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สูต รจะได้ รั บ การเผยแพร่ ว่า เป็น หลัก สูต รที่มี คุณ ภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
8.1 พนักงานในหน่วยงานของรัฐ และเอกชน
8.2 นักคณิตศาสตร์ และนักสถิติ
8.3 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
8.4 ผู้ช่วยนักวิจัย
8.5 นักวิเคราะห์นโยบาย และแผนปฏิบัติการ
8.6 อาชีพอิสระ เช่น งานสํารวจข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลทางสถิติ

-49. ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน และปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบและประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
1
ยุพร ริมชลการ
รองศาสตราจารย์
กศ.ด.
คณิตศาสตร์ศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม
การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศษ.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณิตศาสตร์
2
วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
รองศาสตราจารย์
ปร.ด.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
วท.ม.
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ป.บัณฑิต ทางการสอน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณิตศาสตร์
วท.บ.
3
จิตติพร ตังควิเวชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.ม.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กศ.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. วิชาเอกสถิติประยุกต์
1
ณัฏฐินี ดีแท้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.ม.
สถิติประยุกต์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วท.บ.
คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
2
ศรัญญา ทองสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
สถิติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วท.ม.
สถิติประยุกต์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ปี พ.ศ.
2543
2534
2527
2554
2549
2547
2546
2556
2551
2545
2556
2549
2546
2556
2549

-5ลําดับ
3

ชื่อ-สกุล
ศุภนิช เจริญสุข

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
สถิติ
วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2539
2559
2550
2546

-610. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
10.2 ฝึกปฏิบัติประสบการณ์วิชาชีพในสถานการณ์จริงที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่ร่างของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่ตระหนักว่า การ
เปลี่ยนแปลงของโลกทีจ่ ะมีผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผล
การพัฒนาและสถานะของประเทศ ได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาเชิงโครงสร้างการพัฒนาของประเทศ
ที่ ไ ม่ ส มดุ ล ไม่ ยั่ ง ยื น และอ่ อ นไหวต่ อ ผลกระทบจากความผั น ผวนของปั จ จั ย ภายนอกที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้สอดคล้องกับทักษะเพื่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 (21st
Century Skills) ที่มีสาระวิชาหลัก (Core Subjects) ซึ่งมีคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็น
องค์ประกอบหนึ่ง โดยความรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จะนํามาสู่การกําหนดเป็นกรอบแนวคิด
และยุทธศาสตร์สําคัญต่อการจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ (Interdisciplinary) หรือหัวข้อ
สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยการส่งเสริมความเข้าใจด้านความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ
และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business and Entrepreneurial Literacy) ซึ่งเป็น
ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรมในการกําหนดความพร้อมสู่โลกการทํางานที่มีความซับซ้อน
มากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่ ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการ
แก้ปัญหา และการสื่อสารและการร่วมมือ
ประเทศไทยจึงจําเป็นต้องปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทัศน์การพัฒนาตนเองและมี
ภูมิคุ้มกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ร่วมกับ “ทักษะเพื่อการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21” เป็นแนวทางปฏิวัติควบคู่กับการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่ยึด “คนเป็น
ศูน ย์ ก ลางการพั ฒ นา” บนพื้ น ฐานการพั ฒ นาอย่ า งบู ร ณาการ ทั้ ง มิ ติ ตัว คน สั ง คม เศรษฐกิ จ
สิ่งแวดล้อม และการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก “ความพอประมาณ”
ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่างความสามารถใน
การพึ่งพาตนเองกับความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับ
สังคมเมือง โดยมีการเตรียม “ระบบภูมิค้มุ กัน” ด้วยการจัดการบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อม
รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศทั้งนี้การพัฒนาทุกขั้นตอน
ต้องใช้“ความรอบรู้”และ“คุณธรรม”

-711.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
แผนฯ 12 เน้นให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและปรับทิศทางเพื่อตอบสนองการเปิด
เสรีทางการค้าเพื่อลดการเหลื่อมล้ําทางสังคมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันต่อการ
เติบโตของเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ เป็ น หลั ก สู ต รที่ มุ่ ง พั ฒ นา
นักศึกษาให้เป็นคนที่มีความคิดเป็นระบบ และสร้างสรรค์ มีทักษะ/กระบวนการในการแก้ปัญหา
อย่ า งมี เ หตุ ผล มี ค วามสามารถในการสื่ อ สาร ค้ น คว้ า รวบรวมความรู้ ใ หม่ โดยใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาษา มีความรู้ มีทักษะทางวิชาชีพ รวมทั้งเติมเต็มความมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต ความรับผิดชอบ และเสียสละ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 เพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนําคุณธรรม จริยธรรมและความรู้ตามแนวพระราชดําริฯ
12.2.2 ผลิตบัณฑิตโดยเน้นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้วยกระบวนการบูรณาการวิจัยและ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น
12.2.3 สร้างองค์ความรู้ด้วยหลักสูตรที่สามารถรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต
12.2.4 จัดกระบวนการภายในโดยเน้นการบริหารจัดการตัวเอง เพื่อพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้แก่กลุ่มวิชาภาษา กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และกลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะวิชาแกน ได้แก่ กลุ่มวิชาเคมี กลุ่มวิชาชีววิทยา กลุ่มวิชาฟิสิกส์
โดยสอนสาขาวิชาอื่น ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

-813.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นสามารถเรียนได้
13.2.1 หมวดวิชาเฉพาะได้แก่ วิชาเอกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และกลุ่มวิชาสถิติ
13.3 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ ทั้งในกรณีที่เป็น รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะอื่นๆ สาขาวิชาอื่นๆ
หรือสาขาอื่นๆ หรือเป็นรายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือ
คณะอื่นๆ ส่วนมากเปิดตามแผนการเรียนของแต่ละสาขา โดยการประสานงานกับกองบริการ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัย แต่ในบางกรณีที่เป็นกรณีพิเศษ ใช้การประสานงานกันระหว่างสาขา
นั้นๆ โดยตรง

-9หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ยึดหลักมาตรฐาน
วิชาการที่มุ่งผลิตกําลังคนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ให้เป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับตามสภาพความก้าวหน้าของวิชาการ การจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
1.2 ความสําคัญ
1.2.1 รองรับความต้องการการเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.2.2 รองรับความต้องการกําลังคนด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ
1.2.3 รองรั บ ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนที่ มี ค วามคิ ด แก้ ปั ญ หาอย่ า งเป็ น ระบบและ
สร้างสรรค์ ของประเทศ
1.2.4 สนับสนุนกําลังคนด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับสูงเพื่อพัฒนา
วิชาการ บุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ให้มีคุณสมบัติดังนี้
1.3.1 สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และบูรณาการเป็น
ระบบรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สังคมได้อย่างเหมาะสม
1.3.2 เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ และสามารถ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและอาชีพอิสระได้
1.3.3 ยึดมั่นในหลักของคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ
ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

- 10 1.4.1 มีคุณธรรม จริยธรรม
ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพและมีความ
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.4.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความ
ใฝ่ร้แู ละสามารถพัฒนาความรู้ใหม่
1.4.3 มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปญ
ั หาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
1.4.4 มี ค วามพร้ อ มในการทํ า งานอยู่ เ สมอและมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
1.4.5 มี ค วามสามารถสู ง ในการนํ า ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา 5 ปี
2.1 การจัดการหลักสูตร
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. พั ฒ นาระบบและกระบวนการ
จั ด การเรี ย นการสอนให้ บั ณ ฑิ ต
มีอัตตลักษณ์ เป็นนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์
อ ด ท น พ ร้ อ ม พั ฒ น า ต น เ ป็ น ที่
ต้องการของแหล่งจ้างงานในท้องถิ่น

กลยุทธ์
1. สาขาวิ ช าและคณะพั ฒ นาปั จ จั ย
พื้นฐานที่จําเป็นต่อการผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพ ซึ่งหลักสูตรจะนํามาใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพ นักศึกษา เช่น
- ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร สู่
Knowledge Based Society ด้วย
จิตสํานึกของความใฝ่ร้ใู ฝ่เรียน
- จัดให้มีห้ องปฏิบัติ การที่พร้ อมใน
การปฏิรูประบบการเรียนรู้ด้วยหลัก
ความคิ ด ปฏิ บั ติก ารเพื่ อให้ เห็ น ให้
คิด และได้ทําแล้วจึงสอนให้เข้าใจถึง
เหตุผลโดยใช้องค์ความรู้และทฤษฎี
- มีห้องสมุดของสาขาวิชา
2. พั ฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ต าม
หลั ก สู ต รสู่ คุ ณ ภาพโดยมุ่ ง ผลที่
บัณ ฑิ ตมี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1. มีเอกสาร มคอ. 2, 3 และ
5 ที่สมบูรณ์
2.มี แ ผนการสอนในรู ป ของ
มคอ. 3 และ 4 ที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
3. จํ า นวนโครงการที่ มี ก าร
เชิญวิทยากรจากภาคธุรกิจ
เอกชน/ภาครั ฐ มาบรรยาย
เสริมหลักสูตร
4. นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งมี ก าร
ฝึ ก งานหรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา(ดู
จาก มคอ. 4)
5. จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการคลินิกคณิตศาสตร์
6. มีมคอ. 3 คู่กับมคอ. 5 ทุก
รายวิชา

- 11 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการความรู้
โดยรวม มาใช้ในการปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพ โดย
- จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มี
ก า ร ฝึ ก ง า น แ ล ะ ก า ร ทํ า วิ จั ย /
โครงงาน
- จั ด เ ว ล า ใ ห้ มี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
แก้ปัญหาในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆ
-จั ด ให้ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบการเรี ย น
ภาษาต่ า งประเทศอย่ า งจริ ง จั ง โดย
เร่งรัดให้มีห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
สื่ อ สารที่ ส ามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย
ตนเองตลอดเวลา
- จัดให้มีระบบ Tutorial
ในทุก
ร า ย วิ ช า แ ล ะ มี ก า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ให้นักศึกษาทําปัญหาพิเศษทุกคน
- ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาได้ มี
กิจกรรมร่วมกัน
- คณาจารย์มีการประเมินผลการ
สอนที่เอื้อต่อระบบ PDCA
เพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการสอนโดย
ตนเอง
3.พัฒ น าร ะ บ บก า ร ป ร ะ เมิ น ผ ล
ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ชี้ วั ด ร ะ ดั บ ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
(Competency Based Assessment)
โดย
- จัดให้มีระบบสอบประมวลความรู้
ในรายวิ ช าเฉพาะด้ า น ก่ อ นจบ
การศึกษา
- วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ใ ช้

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
7. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ภาษาอั ง กฤษครั้ ง แรกผ่ า น
ตามเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
กําหนด
8. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
ป ร ะ ม ว ล ค ว า ม รู้ ท า ง
คณิตศาสตร์ผ่านตามเกณฑ์ที่
สาขาวิชากําหนด
9. ร้อยละของนักศึกษาที่สอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรก
ผ่ า น ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
10. ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี
งานทํ า /ประกอบอาชี พ อิ ส ระ
ภายใน1 ปี
11. ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง อั ต ร า
เงิ น เดื อ นของนั ก ศึ ก ษาตาม
เกณฑ์เงินเดือนที่ก.พ. กําหนด

- 12 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์
ภาษาอั ง กฤษและเทคโนโลยี ก าร
สื่อสาร

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด

2.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
1.มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการจําลอง 1. ติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน
เพื่อให้การเรียนการสอนภายในเวลา เพือ่ การสอนที่มีประสิทธิภาพ
และภายนอกเวลามีประสิทธิภาพ
2.มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ มี อุ ป กรณ์ ที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล เพื่อให้นักศึกษาได้
เรียนและฝึกปฏิบัติ
3. มี ห้ อ งสมุ ด ที่ เ ปิ ด นอกเวลาเรี ย น
และพื้นที่เพียงพอสําหรับให้นักศึกษา
4. พัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาที่มี
ตําราเรียน มีหนังสืออ้างอิง งานวิจัย
และสื่ออุปกรณ์ต่างๆ อย่างเพียงพอ

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1 . ร ว บ ร ว ม แ ล ะ บั น ทึ ก
อัตราส่วนอุปกรณ์ต่อจํานวน
นั ก ศึ ก ษา จํ า นวนชั่ ว โมงที่
นักศึกษาใช้ห้องปฏิบัติการ
2. รวบรวมจํานวนตําราเรียน
และอุ ป กรณ์ ดิ จิ ต อลที่ มี อ ยู่
พร้อมทั้งปริมาณการใช้งาน
3. สํารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร บ ริ ก า ร
อุปกรณ์เพื่อการศึกษา

2.3 การให้คําปรึกษา และความช่วยเหลือต่อนักศึกษา
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.ผลิ ต นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ที่
นายจ้ าง หน่วยงานภาครัฐ ท้ อ งถิ่ น
และสถานประกอบการต้ อ งการ
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถทั้ ง ด้ า น
วิชาการ และมีคุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ์
1.มีช่วงเวลาสําหรับให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษา
2.เตรี ย มประวั ติ ท างการศึ ก ษาและ
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาไว้ เ พื่ อ การ
ติดต่อในอนาคต
3.จัด ตั้ง ช่ อ งทางการติ ด ต่ อ ระหว่ า ง
นักศึกษากับอาจารย์
4.มีผู้ประสานงานที่สนับสนุนบริการ
ท า ง ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ ใ ห้
คํ า ปรึ ก ษากั บ นั ก ศึ ก ษาสนั บ สนุ น
ค่าใช้จ่ายสําหรับกิจกรรมเสริมนอก
หลักสูตร รวมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม
5. มีเจ้าหน้าที่ประสานงานเกี่ยวกับ
กิจกรรมเสริมนอกหลักสูตร

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1 . จํ า น ว น ชั่ ว โ ม ง ก า ร ใ ห้
คําปรึกษา
2 . จํ า น ว น แ ล ะ อั ต ร า ส่ ว น
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา
3.ประวั ติ ท างวิ ช าการและ
พฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษาที่
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาสามารถ
ค้นหาได้
4. จํานวนกิจกรรมเสริมนอก
หลั ก สู ต ร จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่
เข้ า ร่ ว มและอั ต รา ส่ ว นเงิ น
สนับสนุน
5.เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
พร้ อ มในการสนั บ สนุ น ด้ า น
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น แ ล ะ

- 13 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
ประสานงานการทํากิจกรรม
6. ผลการสํ า รวจความพึ ง
พอใจของนักศึกษาต่อการให้
การสนับสนุ นต่างๆ ในแต่ละ
ภาคการศึกษา

2.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน และสังคม และความพึงพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑิต
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ผลิตนักศึกษาที่มีคุณสมบัติดังนี้
- มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ ส มดุ ล กั บ
ความต้องการของนายจ้าง
- มี ค วามสามารถเป็ น ผู้ นํ า ทาง
วิ ช าชี พ และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ท้องถิ่นและสังคม

กลยุทธ์
1. ขอคํ า ปรึ ก ษาหรื อ ขอคํ า แนะนํ า
จ า ก ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ผู้ประกอบการเพื่อใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรในอนาคต
2.
ประเมิ น ทั ก ษะความรู้
จรรยาบรรณและความสามารถใน
การทํ า งานเป็ น ที ม ของนั ก ศึ ก ษาที่
สําเร็จการศึกษา
3. ฝึ ก อบรมและเสวนานั ก ศึ ก ษา
เพื่อให้ทราบประสบการณ์จริง
4 . ส อ ด แ ท ร ก คุ ณ ค่ า ท า ง
จรรยาบรรณทั้งในและนอกห้องเรียน
5.มีวิชาเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่ เ น้ น การพั ฒ นาความรู้ เ ท่ า ทั น
สถานการณ์ แ ละความฉลาดทาง
อารมณ์
6. ช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรม
เสริ ม นอกหลั ก สู ต รที่ เ น้ น คุ ณ ธรรม
จริยธรรม

หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด
1 . นํ า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง
นายจ้ า ง หน่ ว ยงานภาครั ฐ
และเอกชนมาใช้ในการพัฒนา
และแก้ไขหลักสูตร
2. วิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น
ความพึ ง พอใจของนายจ้ า ง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่
มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
3. จํ า นวนวิ ช าในหมวดวิ ช า
ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป ที่ เ น้ น
จรรยาบรรณ และหลั ก การ
ทํางานร่วมกัน
4. จํานวนกิจกรรมหรือโครง
การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม
5. สถิ ติ ก ารทํ า งานในสาขา
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ข อง
ผู้สําเร็จการศึกษา

- 14 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
 มีภาคฤดูร้อน จํานวน..........ภาค ภาคละ....................สัปดาห์
 ไม่มีภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน–เวลาดําเนินการ
 วัน–เวลาราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม
 นอกวัน–เวลาราชการ (วันเสาร์ – อาทิตย์)
2.1.2 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษา 4 ปีใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549 (หมวด 2 ข้อ 17) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.1.3 การลงทะเบียนเรียน
แต่ละภาคการศึกษาปกตินักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่า
ด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (หมวด 2 ข้อ 18) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2
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เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (หมวด 5 ข้อ 26 ข้อ 27 ข้อ 28) และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ หรือมีคุณวุฒอิ ื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2.2 ต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
2.2.3 การคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามแนวปฏิ บั ติ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามกําหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.3.2 นักศึกษามีพื้นฐานคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พื้นฐานก่อนการเรียน
2.4.2 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แนะนําการวางเป้าหมายชีวิตเทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา
2.4.3 จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทําหน้าที่สอดส่องดูแลตักเตือนให้คําแนะนํา
แก่นักศึกษาและให้เน้นย้ําในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ
2.4.4 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแล
นักศึกษา ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผ้สู อน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจําเป็น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
นักศึกษา
2560
2561
2562
2563
2564
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
40
รวม
40
80
120
160
160
คาดว่าจะจบการศึกษา
40
40
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2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ

2560

ปีงบประมาณ
2561
2562

2563

2564

ค่าบํารุงรักษา
- ค่าลงทะเบียน
640,000 1,280,000 1,920,000 2,560,000 2,560,000
- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
56,000
112,000 168,000 224,000 224,000
รวมรายรับ
696,000 1,392,000 2,088,000 2,784,000 2,784,000
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2556
2557
2558
2559
2560
ก.งบดําเนินการ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยและค่าวัสดุ 417,600
835,200 1,252,800 1,670,400 1,670,400
รวม(ก)
417,600 835,200 1,252,800 1,670,400 1,670,400
ข.งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง
139,200
278,400 417,600 556,800 556,800
รวม(ข)
139,200 278,400 417,600 556,800 556,800
รวม(ก)+(ข)
556,800 1,113,600 1,670,400 2,227,200 2,227,200
จํานวนนักศึกษา
40
80
120
160
160
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
13,920
13,920
13,920 13,920 13,920
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจั ดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (หมวด 1 ข้อ 11) และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
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3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

130

หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

30

1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
2.2) วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า
2.2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2.2) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา

12
6
3
6
3
94
27
60
30
30

3) หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า

6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

30 หน่วยกิต
12
หน่วยกิต
3(3-0-6)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ศท.ภษ.100
GELN100
ศท.ภษ.101
GELN101
ศท.ภษ.102
GELN102
ศท.ภษ.103
GELN103
ศท.ภษ.104
GELN104

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุ่มวิชาภาษา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English

7

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

- 18 ศท.ภษ.105
GELN105
ศท.ภษ.106
GELN106
ศท.ภษ.107
GELN107
ศท.ภษ.108
GELN108
ศท.ภษ.109
GELN109
ศท.ภษ.110
GELN110
ศท.มษ.100
GEHU100
ศท.มษ.101
GEHU101
ศท.มษ.102
GEHU102
ศท.มษ.103
GEHU103
ศท.มษ.104
GEHU104
ศท.มษ.105
GEHU105
ศท.มษ.106
GEHU106
ศท.มษ.107
GEHU107
ศท.มษ.108
GEHU108

ภาษาฝรัง่ เศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาญี่ป่นุ เพือ่ การสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กบั การพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life
ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatics Art Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library

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

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

- 19 ศท.มษ.109
GEHU109
ศท.มษ.110
GEHU110
ศท.มษ.111
GEHU111
ศท.มษ.112
GEHU112
ศท.สว.100
GESO100
ศท.สว.101
GESO101
ศท.สว.102
GESO102
ศท.สว.103
GESO103
ศท.สว.104
GESO104
ศท.สว.105
GESO105
ศท.สว.106
GESO106
ศท.สว.107
GESO107
ศท.สว.108
GESO108
ศท.สว.109
GESO109
ศท.สว.110
GESO110

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance
1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
มนุษย์กบั สังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region
การสื่อสารเพือ่ ชีวิต
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study

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

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

- 20 ศท.สว.111
GESO111
ศท.สว.112
GESO112
ศท.สว.113
GESO113
ศท.วท.100
GESC100
ศท.วท.101
GESC101
ศท.วท.102
GESC102
ศท.วท.103
GESC103
ศท.วท.104
GESC104
ศท.วท.105
GESC105
ศท.วท.106
GESC106
ศท.วท.107
GESC107
ศท.วท.108
GESC108
ศท.วท.109
GESC109
ศท.สส.100
GESS100

รู้ทนั การเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพือ่ สร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
1.4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิง่ แวดล้อม
Life and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom
1.5) กลุ่มวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health

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

- 21 ศท.สส.101
GESS101
ศท.สส.102
GESS102
ศท.สส.103
GESS103
ศท.สส.104
GESS104
ศท.สส.105
GESS105
ศท.สส106
GESS106
ศท.สส.107
GESS107

วท.วท.340
GSCI340
วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112
วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.ชว.415
BIOL415
วท.ฟส.111
PHYS111

นันทนาการเพื่อชีวิต
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creation Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) วิชาแกน
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Technical English for Science and Technology
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
สถิติทางชีววิทยา
Statistics for Biology
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
94
27

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

- 22 วท.ฟส.112
PHYS112
วท.คณ.113
MATH113
วท.คณ.118
MATH118
วท.คณ.119
MATH119

วท.คณ.121
MATH121
วท.คณ.212
MATH212
วท.คณ.231
MATH231
วท.คณ.331
MATH331
วท.คณ.351
MATH351
วท.คณ.451
MATH451
วท.คณ.453
MATH453
วท.คณ.454
MATH454
วท.คณ.455
MATH455
วท.คณ.491
MATH491

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics Laboratory
พื้นฐานแคลคูลัส
Fundamental Calculus
แคลคูลัส 1
Calculus 1
แคลคูลัส 2
Calculus 2
2.2) วิชาเอก
2.2.1) เอกบังคับ
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra 1
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
สัมมนาคณิตศาสตร์
Seminar in Mathematics

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

60
30

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

- 23 วท.คณ.495
MATH495

โครงงานทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
Project of Mathematics
2.2.2) เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
ให้ เ ลื อ กเรี ย นวิ ช าเอกเลื อ กใดวิ ช าเอกหนึ่ง เพี ย งวิ ช าเอกเดี ย ว จาก

วิชาเอกต่อไปนี้
วท.คณ.178
MATH178
วท.คณ.232
MATH232
วท.คณ.322
MATH322
วท.คณ.341
MATH341
วท.คณ.352
MATH352
วท.คณ.365
MATH365
วท.คณ.421
MATH421
วท.คณ.431
MATH431
วท.คณ.434
MATH434
วท.คณ.435
MATH435
วท.คณ.441
MATH441
วท.คณ.442
MATH442

(1) วิชาเอกคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์สําหรับการประกันภัย
Mathematics for Insurance
พีชคณิตเชิงเส้น 2
Linear Algebra 2
ทฤษฎีเซต
Set Theory
รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry
การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
Analysis of Secondary School Mathematics
วิยุตคณิตศาสตร์
Discrete Mathematics
ทฤษฎีจํานวน
Theory of Numbers
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2
กึ่งกรุปเบื้องต้น
Introduction to Semigroups
ทฤษฎีกรุป
Group Theory
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
Introduction to Graph Theory
ทอพอโลยีเบื้องต้น
Introduction to Topology

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

- 24 วท.คณ.452
MATH452
วท.คณ.456
MATH456
วท.คณ.457
MATH457
วท.คณ.462
MATH462
วท.คณ.466
MATH466
วท.สถ.112
STAT112
วท.สถ.221
STAT221
วท.สถ.222
STAT222
วท.สถ.233
STAT233
วท.สถ.234
STAT234
วท.สถ.235
STAT235
วท.สถ.331
STAT331
วท.สถ.332
STAT332
วท.สถ.335
STAT335
วท.สถ.336
STAT336

สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Partial Differential Equations
สมการเชิงผลต่างเบื้องต้น
Introduction to Difference Equations
การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชัน เบื้องต้น
Functional Analysis
คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์
Mathematics Software
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Mathematical Models in Life Sciences
(2) วิชาเอกสถิติประยุกต์
การวิเคราะห์เชิงสถิติ
Statistical Analysis
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics 1
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics 2
เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
Sampling Technique
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1
Programming Application for Statistics and Research 1
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2
Programming Application for Statistics and Research 2
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
สถิติไม่อิงพาราเมตริก
Non-parametric Statistics
แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Design 1
แผนแบบการทดลอง 2
Experimental Design 2

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

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

- 25 วท.สถ.337
STAT337
วท.สถ.338
STAT338
วท.สถ.339
STAT339
วท.สถ.352
STAT352
วท.สถ.355
STAT355
วท.สถ.356
STAT356
วท.สถ.357
STAT357
วท.สถ.431
STAT431
วท.สถ.436
STAT436
วท.สถ.451
STAT451
วท.สถ.452
STAT452

วท.คณ.391
MATH391
วท.คณ.392
MATH392

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Quality Control
เทคนิคการพยากรณ์
3(3-0-6)
Forecasting Techniques
อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3(3-0-6)
Time Series and Index Number
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Analysis
คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
Mathematics for Finance
โปรแกรมประยุกต์สําหรับการสร้างแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Programming Application for Optimization Modeling
การวิจยั การดําเนินการ
3(3-0-6)
Operation Research
หลักการวิจัย
3(3-0-6)
Principles of Research
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
3(3-0-6)
Multivariate Analysis
การจําลองข้อมูล
3(3-0-6)
Simulation
การทําเหมืองข้อมูลทางสถิติ
3(3-0-6)
Data Mining in Statistics
2.3) ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7
หน่วยกิต
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่งดังต่อไปนี้
2.3.1) แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
1(45)
Preparation for Professional Experience in Mathematics
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
6(270)
Field Professional Experience in Mathematics

- 26 2.3.2) แผนสหกิจศึกษา
วท.คณ.498 เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
1(45)
MATH498
Co-operative Education Preparation in Mathematics
วท.คณ.499 สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
6(--)
MATH499
Co-operative Education in Mathematics
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6
หน่วยกิต
เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ตามความสนใจในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยไม่ซ้ํากับรายวิชาที่เรียนมาแล้วต้องไม่เป็นรายวิชาที่
กําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จของหลักสูตร
หมายเหตุ
รายวิชาดังต่อไปนี้ใช้เกณฑ์การวัดผลในระบบไม่มีค่าระดับคะแนน เป็นระดับการ ประเมิน S กับ U
วท.คณ.391
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
1(45)
MATH391
Preparation for Professional Experience in Mathematics
วท.คณ.392
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
6(270)
MATH392
Field Professional Experience in Mathematics
วท.คณ.491
สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
MATH491
Seminar in Mathematics
วท.คณ.495
โครงงานทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
MATH495
Project of Mathematics
วท.คณ.498
เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
1(45)
MATH498
Co-operative Education Preparation in Mathematics
วท.คณ.499
สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
6(--)
MATH499
Co-operative Education in Mathematics

- 27 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
(1) วิชาเอกคณิตศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112
วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.คณ.113
MATH113

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
General Education (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
General Education (2)
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
พื้นฐานแคลคูลัส
Fundamental Calculus
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

17

9

6

 20

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 28 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ฟส.111
PHYS111
วท.ฟส.112
PHYS112
วท.คณ.121
MATH121
วท.คณ.118
MATH118

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
General Education (3)
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
General Education (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
General Education (5)
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics Laboratory
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลัส 1
Calculus 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

3

3

0

6

19

9

3

 19

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 31

- 29 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.212
MATH212
วท.คณ.119
MATH119
วท.คณ.231
MATH231
วท.คณ.XXX
MATHXXX
วท.คณ.XXX
MATHXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
General Education (6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
แคลคูลัส 2
Calculus 2
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra 1
วิชาเอกเลือก (1)
Major Elective (1)
วิชาเอกเลือก (2)
Major Elective (2)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

-

-

-

-

-

-

9

0

 18

3
3
18

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 27

- 30 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.331
MATH331
วท.คณ.351
MATH351
วท.คณ.XXX
MATHXXX
วท.คณ.XXX
MATHXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
General Education (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
General Education (8)
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
วิชาเอกเลือก (3)
Major Elective (3)
วิชาเอกเลือก (4)
Major Elective (4)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

3

3

0

6

-

-

-

-

-

-

6

0

 12

3
3
18

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 18

- 31 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ชว.415
BIOL415
วท.คณ.453
MATH453
วท.คณ.451
MATH451
วท.คณ.XXX
MATHXXX
วท.คณ.XXX
MATHXXX
XX.XX.XXX
XXXXXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
General Education (9)
สถิติทางชีววิทยา

Statistics for Biology
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
วิชาเอกเลือก (5)
Major Elective (5)
วิชาเอกเลือก (6)
Major Elective (6)
วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3

-

-

-

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

2

 17

3
3
3
21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

- 32 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
วท.วท.340
GSCI340
วท.คณ.455
MATH455
วท.คณ.491
MATH491
วท.คณ.XXX
MATHXXX
วท.คณ.XXX
MATHXXX
XX.XX.XXX
XXXXXXX

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3
2
2
5
Technical English for Science and Technology
การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3
3
0
6
Complex Analysis
สัมมนาคณิตศาสตร์
1
0
2
1
Seminar in Mathematics
วิชาเอกเลือก (7)
3
Major Elective (7)
วิชาเอกเลือก (8)
3
Major Elective (8)
วิชาเลือกเสรี (2)
3
Free Elective (2)
รวม
18
5
4
 12

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 21

- 33 แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.454
MATH454
วท.คณ.391
MATH391

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
General Education (10)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Mathematics
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
MATH495 Project of Mathematics
วท.คณ.XXX วิชาเอกเลือก (9)
MATHXXX Major Elective (9)
วท.คณ.XXX วิชาเอกเลือก (10)
MATHXXX Major Elective (10)
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

-

-

-

3

3

0

6

1

0

45

0

2

0

4

2

-

-

-

-

-

-

3

 49

8

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตยเอง

3
3
14

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 60
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วท.คณ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
MATH392 Field Professional Experience in Mathematics
รวม

6

-

270

-

6

-

 270

-

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 35

- 34 แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.454
MATH454
วท.คณ.498
MATH498

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
General Education (10)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
Mathematics
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
MATH495 Project of Mathematics
วท.คณ.XXX วิชาเอกเลือก (9)
MATHXXX Major Elective (9)
วท.คณ.XXX วิชาเอกเลือก (10)
MATHXXX Major Elective (10)
รวม

หน่วยกิต
3

ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

-

-

-

3

3

0

6

1

0

45

0

2

0

4

2

3

-

-

-

3

-

-

-

15

3

 49

8

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 60

ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
วท.คณ.499
MATH499

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
Co-operative Education in Mathematics
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตยเอง

6

-

-

-

6

-

-

-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 35 (2) วิชาเอกสถิติประยุกต์
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112
วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.คณ.113
MATH113

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (1)
General Education (1)
วิชาศึกษาทั่วไป (2)
General Education (2)
เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
พื้นฐานแคลคูลัส
Fundamental Calculus
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

17

9

6

 20

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 36 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ฟส.111
PHYS111
วท.ฟส.112
PHYS112
วท.คณ.121
MATH121
วท.คณ.118
MATH118

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (3)
General Education (3)
วิชาศึกษาทั่วไป (4)
General Education (4)
วิชาศึกษาทั่วไป (5)
General Education (5)
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics Laboratory
หลักการทางคณิตศาสตร์
Principles of Mathematics
แคลคูลัส 1
Calculus 1
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

3

1

3

3

0

6

3

3

0

6

19

9

3

 19

ชั่วโมง/สัปดาห์=ไม่น้อยกว่า 31

- 37 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.212
MATH212
วท.คณ.119
MATH119
วท.คณ.231
MATH231
วท.สถ.XXX
STATXXX
วท.สถ.XXX
STATXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (6)
General Education (6)
ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics
แคลคูลัส 2
Calculus 2
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra 1
วิชาเอกเลือก (1)
Major Elective (1)
วิชาเอกเลือก (2)
Major Elective (2)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

3

0

6

3

3

0

6

3

3

0

6

-

-

-

-

-

-

9

0

 18

3
3
18

ชั่วโมง/สัปดาห์=ไม่น้อยกว่า 27

- 38 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.331
MATH331
วท.คณ.351
MATH351
วท.สถ.XXX
STATXXX
วท.สถ.XXX
STATXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (7)
General Education (7)
วิชาศึกษาทั่วไป (8)
General Education (8)
พีชคณิตนามธรรม 1
Abstract Algebra 1
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Ordinary Differential Equations
วิชาเอกเลือก (3)
Major Elective (3)
วิชาเอกเลือก (4)
Major Elective (4)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

-

-

-

3

3

0

6

3

3

0

6

-

-

-

-

-

-

6

0

 12

3
3
18

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 18

- 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.ชว.415
BIOL415
วท.คณ.453
MATH453
วท.คณ.451
MATH451
วท.สถ.XXX
STATXXX
วท.สถ.XXX
STATXXX
XX.XX.XXX
XXXXXXX

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (9)
General Education (9)
สถิติทางชีววิทยา

Statistics for Biology
แคลคูลัสขั้นสูง
Advanced Calculus
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
Mathematical Analysis
วิชาเอกเลือก (5)
Major Elective (5)
วิชาเอกเลือก (6)
Major Elective (6)
วิชาเลือกเสรี (1)
Free Elective (1)
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3

-

-

-

3

2

2

5

3

3

0

6

3

3

0

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

2

 17

3
3
3
21

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 27

- 40 ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
วท.วท.340

ชื่อรายวิชา
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
3
2
2
5
GSCI340
Technical English for Science and Technology
วท.คณ.455 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3
3
0
6
MATH455 Complex Analysis
วท.คณ.491 สัมมนาคณิตศาสตร์
1
0
2
1
MATH491 Seminar in Mathematics
วท.สถ.XXX วิชาเอกเลือก (7)
3
STATXXX
Major Elective (7)
วท.สถ.XXX วิชาเอกเลือก (8)
3
STATXXX
Major Elective (8)
XX.XX.XXX วิชาเลือกเสรี (2)
3
XXXXXXX
Free Elective (2)
รวม
18
5
4
 12

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 21

- 41 แผนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.454
MATH454
วท.คณ.391
MATH391

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
General Education (10)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
Preparation for Professional Experience in
Mathematics
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
MATH495 Project of Mathematics
วท.สถ.XXX วิชาเอกเลือก (9)
STATXXX
Major Elective (9)
วท.สถ.XXX วิชาเอกเลือก (10)
STATXXX
Major Elective (10)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

45

0

2

0

4

2

-

-

-

-

-

-

3

 49

8

หน่วยกิต ทฤษฎี
6
-

ปฎิบัติ
270

ศึกษาด้วยตยเอง
-

 270

-

3
3
14

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 60
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
วท.คณ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
MATH392 Field Professional Experience in Mathematics
รวม

6

-

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 35

- 42 แผนสหกิจศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ศท.XX.XXX
GEXXXXX
วท.คณ.454
MATH454
วท.คณ.498
MATH498

ชื่อรายวิชา
วิชาศึกษาทั่วไป (10)
General Education (10)
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
Numerical Analysis
เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
Co-operative Education Preparation in
Mathematics
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
MATH495 Project of Mathematics
วท.สถ.XXX วิชาเอกเลือก (9)
STATXXX
Major Elective (9)
วท.สถ.XXX วิชาเอกเลือก (10)
STATXXX
Major Elective (10)
รวม

หน่วยกิต

ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตนเอง

3

-

-

-

3

3

0

6

1

0

45

0

2

0

4

2

-

-

-

-

-

-

3

 49

8

3
3
15

ชั่วโมง/สัปดาห์= ไม่น้อยกว่า 60
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
วท.คณ.499
MATH499

ชื่อรายวิชา
สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
Co-operative Education in Mathematics
รวม

หน่วยกิต ทฤษฎี ปฎิบัติ

ศึกษาด้วยตยเอง

6

-

-

-

6

-

-

-

ชั่วโมง/สัปดาห์ = ไม่น้อยกว่า 35

- 43 3.1.5 ความหมายของเลขรหัสวิชา
(1) คณิตศาสตร์
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วท.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.คณ.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มคณิตศาสตร์
3.เลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับความยากง่ายของชั้นปี
4.เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
5.เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
วท

คณ.

1

2

3

ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาคณิตศาสตร์
อักษรย่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ เลขตัวหลัก สิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1
หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป
2
หมายถึง
กลุ่มวิชารากฐานคณิตศาสตร์
3
หมายถึง
กลุ่มวิชาพีชคณิตแนวใหม่
4
หมายถึง
กลุ่มวิชาเรขาคณิตแนวใหม่
5
หมายถึง
กลุ่มวิชาการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์
6
หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
7
หมายถึง
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์สําหรับจุดประสงค์เฉพาะ
8
หมายถึง
กลุ่มวิชา9
หมายถึง
กลุ่มวิชาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ปัญหาพิเศษ โครงงาน และสัมมนา

- 44 (2) สถิติประยุกต์
ตัวเลขและตัวอักษร มีความหมายดังนี้
1. วท.
หมายถึง อักษรย่อของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. สถ.
หมายถึง อักษรย่อของกลุ่มสาขาวิชาสถิติ
3. เลขหลักหน่วย
หมายถึง ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
4. เลขหลักสิบ
หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดสาขาวิชา
5. เลขหลักร้อย
หมายถึง ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
วท

สถ

1

2

3

ลําดับก่อนหลังของรายวิชา
กลุ่มวิชาในสาขาวิชา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
อักษรย่อสาขาวิชาสถิติ
อักษรย่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหตุ เลขตัวหลัก สิบ บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1. กลุ่มวิชาหลักสถิติ สถิติพื้นฐานและสถิติวิเคราะห์
2. กลุ่มวิชาทฤษฎีสถิติ และความน่าจะเป็น
3. กลุ่มวิชาวิธีวิจัยและการวิเคราะห์
4. กลุ่มวิชาสถิติประชากร
5. กลุ่มวิชาสถิติด้านการจัดการ
6. กลุ่มวิชา 7. กลุ่มวิชา 8. กลุ่มวิชา 9. กลุ่มวิชาเตรียมฝึกและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษและการสัมมนาสถิติประยุกต์

- 45 3.1.6 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต
ศท.ภษ.100 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
GELN100
Thai for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของภาษาไทย หลักภาษาไทย ปัญหาการใช้ภาษาไทย การเสริมสร้าง
ทักษะด้านการฟัง การอ่าน การพูดและการเขียนภาษาไทย
ศท.ภษ.101
GELN101

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการฟัง พูด อ่านและเขียนศัพท์ การใช้สํานวนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการ
สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจําวัน

ศท.ภษ.102
GELN102

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
3(3-0-6)
English for Learning
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การอ่ า นระดั บ คํา วลี ประโยคและย่ อหน้ าภาษาอั ง กฤษ โดยใช้ ก ลวิ ธี ก ารอ่ า น
เบื้องต้นเพื่อหาหัวข้อเรื่อง จับใจความสําคัญและรายละเอียดจากสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน เช่น
โฆษณาฉลากยา ป้ายสัญลักษณ์ ประกาศรับสมัครงาน เป็นต้น
ศท.ภษ.103
GELN103

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพิ่ ม พู น การใช้ คํ า และสํ า นวนในสถานการณ์ ต ามบริ บ ทต่ า งๆที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อาชี พ และการ
ปฏิบัติงานของสาขาวิชา

- 46 ศท.ภษ.104
GELN104

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Foundation English
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างที่สําคัญของภาษาอังกฤษ บูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน
ภาษาอังกฤษ เน้นความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสื่อความหมาย โดยผสมผสาน
วัฒนธรรมไทยและตะวันตกในชีวิตประจําวัน

ศท.ภษ.105
GELN105

ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์
ต่างๆในชีวิตประจําวัน

ศท.ภษ.106
GELN106

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาจีนเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.107
GELN107

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อใช้สื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
ในชีวิตประจําวัน
ศท.ภษ.108
GELN108

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
3(3-0-6)
Vietnamese Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การฟังการพูด การเขียน และการใช้ภาษาเวียดนาม จากสิ่งที่พบ
เห็นในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การนับเลขอาชีพ ครอบครัวและอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมการ
ติดต่อสื่อสารกับคนเวียดนาม ความหมายและการนําไปใช้ในประโยคสนทนา

- 47 ศท.ภษ.109
GELN109

ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
3(3-0-6)
Indonesian Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ทักษะการอ่าน การเขียน การฟังและการพูดด้วยภาษาอินโดนีเซียพื้นฐาน รวมถึง
อธิบายเรื่องวัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ ประเพณีของอินโดนีเซียเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจภูมิหลังของภาษา
และวัฒนธรรมได้ดียิ่งขึ้น
ศท.ภษ.110
GELN110

ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
3(3-0-6)
Korean Language and Culture
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ฝึกทักษะพื้นฐานของภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี มรรยาทในการใช้ภาษาเกาหลี
ทักษะการสื่อสารภาษาเกาหลีเบื้องต้นที่ใช้ในชีวิตประจําวัน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ เทศกาล และ
สถานที่ที่สําคัญของประเทศเกาหลี

ศท.มษ.100
GEHU100

จิตตปัญญาศึกษา
3(3-0-6)
Contemplative Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดและหลักพื้นฐานของจิตตปัญญาศึกษา การทําความเข้าใจชีวิต การรู้จัก
ตนเองการเปิดมณฑลแห่งการเรียนรู้ การรู้ด้วยใจอย่างใครครวญ การฝึกความมีสติ การใช้ความ
รักความเมตตาและปัญญาในการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของสิ่งต่างๆ โดยปราศจากอคติ การใช้งาน
ศิลปะ หรือดนตรี หรือกิจกรรมต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิต การทํากิจกรรมอาสาสมัคร
หรือจัดทําโครงการช่วยเหลือหรือพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างจิตสาธารณะ การเชื่อมโยงและบูรณาการ
ศาสตร์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างสมดุล
ศท.มษ.101
GEHU101

ปรัชญาชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญา วิธีการทางปรัชญา การตั้งคําถามทางปรัชญา
คุ ณ ค่ า ของปรั ช ญาสาขาต่ า งๆ ของปรั ช ญา ทั ศ นะเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต ด้ า นศาสนา ปรั ช ญาและ
วิทยาศาสตร์ การจัดการกับปัญหาชีวิตและศาสตร์แห่งการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

- 48 ศท.มษ.102
GEHU102

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เกี่ยวกั บความจริ งของชี วิตการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักศาสนาของทุก
ศาสนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดความสุขอย่างแท้จริง
ศท.มษ.103
GEHU103

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พฤติกรรมมนุษย์และปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมองค์ประกอบของพฤติกรรม
บุคลิกภาพการประเมินและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์และการอยู่ร่วมกันในสังคมและการ
เสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข

ศท.มษ.104
GEHU104

สุนทรียะของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic of Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุนทรียศาสตร์ หลักการทางสุนทรียศาสตร์และ
ศิลปะกระบวนการสร้างสรรค์และการประเมินค่าศิลปะ ผ่านทักษะและประสบการณ์ทางการเห็น
การฟังและการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นพื้นฐานการมีรสนิยมทางศิลปะและปรับใช้ในการดําเนินชีวิต

ศท.มษ.105
GEHU105

ดนตรีนิยม
3(3-0-6)
Music Appreciation
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับดนตรี องค์ประกอบดนตรี ความรู้ความเข้าใจและ
เห็นคุณค่าในความไพเราะของดนตรี ทั้งดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก

ศท.มษ.106
GEHU106

สุนทรียะทางทัศนศิลป์
3(3-0-6)
Visual Art Aesthetic
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การรับรู้และประสบการณ์ทางความงาม ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติทัศนศิลป์
และมนุษย์ ความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่าความงามทางทัศนศิลป์ไทยนานาชาติและสากล

- 49 ศท.มษ.107
GEHU107

สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
3(3-0-6)
Dramatics Art Appreciation in Thai
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติการฟ้อนรํา ลักษณะและชนิดการแสดงระบํา รํา ฟ้อน ละคร โขน พิธทัศนา
มหรสพ การละเล่นของหลวง เพลงพื้นเมืองและการแสดงพื้นเมือง อภิปรายเปรียบเทียบ วิเคราะห์
ลักษณะที่นิยมว่าดีงามในด้านลีลา ท่ารํา ท่วงทํานองเพลง
ศท.มษ.108
GEHU108

การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
3(3-0-6)
Using Modern Library
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ย วกั บ ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง สารสนเทศ บริ ก ารห้ อ งสมุ ด ยุ ค ใหม่
ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบค้นสารสนเทศ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม

ศท.มษ.109
GEHU109

ศิลปะในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Art in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ า คั ญ ของศิ ล ปะและชี วิ ต ประจํ า วั น องค์ ป ระกอบศิ ล ป์
หลักการออกแบบ รสนิยม บุคลิกภาพและการแต่งกาย อาหารและการตกแต่งบ้านเรือน การ
สื่อสารและการนําเสนอนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
ศท.มษ.110
GEHU110

สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจิทัล
3(2-2-5)
Aesthetic of Digital Photography
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สุนทรียะและคุณค่าทางสุนทรียะ กระบวนการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล แนวคิดใน
การสร้างความหมายของภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อนําเสนอความหมายอย่างมีศิลปะ ทักษะเบื้องต้นใน
การบริหารจัดการภาพดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- 50 ศท.มษ.111
GEHU111

การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สูงอายุ
3(3-0-6)
Planning for Life with the Elderly
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สถานการณ์ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ สุขภาวะในผู้สูงอายุ การบริบาล
ผู้สูงอายุ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัย
สูงอายุ และการเกษียณการวางแผน และการตั้งเป้าหมายชีวิตเพื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การสร้างแผน
ที่ชีวิต หลักการเขียนโครงการการวางแผนชีวิตวัยผู้สูงอายุ

ศท.มษ.112
GEHU112

ดุลยภาพแห่งชีวิต
3(3-0-6)
Gesture of Balance
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย ปรัชญาและคุณค่าของดุลยภาพแห่งชีวิต การดําเนินชีวิตในแต่ละช่วง
วั ย การกํา หนดเป้ า หมายชี วิ ต เพื่อ การครองตน ครองคนและครองงาน การวางแผนและการ
ตั้งเป้าหมายชีวิตในแต่ละช่วงวัย การปรับปรนของชีวิต และสันติสุขแห่งชีวิตตามหลักปรัชญาและ
ศาสนา
ศท.สว.100
GESO100

มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
Man and Society
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติความเป็นมาของสังคมและวัฒนธรรมไทย สภาพปัจจุบันในมิติต่างๆ เช่น
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ภูมิปัญญา การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปัญหา
สังคมไทยความร่วมมือ ความขัดแย้ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตามสถานการณ์โลกในปัจจุบัน
แนวทางการดําเนินชีวิตที่เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน

ศท.สว.101
GESO101

วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย การเปลี่ยนแปลงสังคมวัฒนธรรม
ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข แนวทางการดําเนินชีวิตแบบวิถีไทย

- 51 ศท.สว.102
GESO102

วิถีโลก
3(3-0-6)
Global Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พัฒนาการและการสร้างสรรค์อารยธรรมของมนุษย์ วิวัฒนาการทางด้านสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของสังคมโลก การจัดระเบียบโลก สถานการณ์ ปัญหาและ
การแก้ไขปัญหาสังคมโลก แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและการปรับตัวของประเทศไทย
ในสังคมโลก

ศท.สว.103
GESO103

เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พล อดุลยเดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันและการประกอบสัมมาอาชีพ
ศท.สว.104
GESO104

กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Law for Living
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กฎหมายที่จําเป็นในการดําเนินชีวิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาญาจักรไทยกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กระบวนการยุติธรรม
ศท.สว.105
GESO105

เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Economics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิ ด หลั ก และทฤษฎี ท างเศรษฐศาสตร์ ทฤษฎี เ ศรษฐศาสตร์ ต ามแนว
พระราชดําริและการประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

ศท.สว.106
GESO106

ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdoms in Handicraft
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิ วั ฒ นาการและคุ ณ ค่ า ของภู มิ ปั ญ ญาศิ ล ปหั ต ถกรรมไทย การออกแบบ การ
ผลิตผลงานศิลปหัตถกรรมไทยในท้องถิ่น

- 52 ศท.สว.107
GESO107

ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
3(3-0-6)
Geosocieties of the Lower Northern Region
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พั ฒ นาการและแนวคิ ด ของภู มิ สั ง คม องค์ ป ระกอบของระบบภู มิ สั ง คม ความ
สัมพันธ์ระหว่างภูมิสังคมกับวิถีชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ศท.สว.108
GESO108

การสื่อสารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Communication for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสาร และวิธีการของการส่งเสริมกิจกรรม การ
วางแผนการกําหนดกลยุทธ์การสื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก สื่อ กล
ยุทธ์ในการผสมผสานสื่อ การทดสอบ การประเมินผลการสื่อสาร และการวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้สื่อชนิดต่างๆในปัจจุบัน
ศท.สว.109
GESO109

ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
3(3-0-6)
Media Literacy and Utilization of Information
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของสื่อและสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลักษณะและรูปแบบ
แหล่งและการเข้าถึง การใช้ประโยชน์จากสื่อและสารสนเทศ ความรู้เท่าทันสื่อ อิทธิผลของข่าวสาร
และสื่อที่มีต่อชีวิตประจําวัน สังคมและวัฒนธรรม ค่านิยมและความหมายที่แฟงเร้นในเนื้อหาผ่าน
สื่อสารมวลชน จริยธรรมและกฎหมายลิขสิทธิ์
ศท.สว.110
GESO110

พิษณุโลกศึกษา
3(3-0-6)
Phitsanulok Study
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา สภาพสังคม เศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ หน่วยงานและ
องค์กรที่สําคัญของจังหวัดพิษณุโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประวัติศิลปิน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้นํา
และบุคคลสําคัญ ศิลปวัฒนธรรมการแสดง อาหาร ภาษา ภูมิปัญญา โบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุที่สําคัญ การเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน การสืบสานและอนุรักษ์ การเห็น
คุณค่าและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ในท้องถิ่นตนเอง

- 53 ศท.สว.111
GESO111

รู้ทันการเงิน
3(3-0-6)
Cognizant of Finances
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การบริหารจัดการเงินในชีวิตประจําวัน เงินฝากและดอกเบี้ยเงินฝาก เงินกู้และ
ดอกเบี้ยเงินกู้ ภาษีเงินได้และการลดหย่อนภาษี การประกันภัยเบื้องต้น

ศท.สว.112
GESO112

การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 3(2-2-5)
Democratic Citizenship Education
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดสําคัญของความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย คุณค่าความเป็น
มนุ ษย์ในสังคมพหุวัฒ นธรรม สิ ทธิ เสรีภ าพ และหน้าที่ต่อสัง คม สิท ธิม นุษยชนกับ พัฒนาการ
ประชาธิปไตย พลเมืองอินเตอร์เนตและการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกับ
การแก้ไขปัญหาและการจัดการความขัดแย้ง ความกล้าหาญทางจริยธรรมสู่ความเป็นพลเมืองที่
มุ่งเน้นความเป็นธรรมทางสังคม การเปลี่ยนแปลงและอนาคตภาพของประชาธิปไตยในสังคมไทย
โครงงานเพื่อสังคมสู่การเสริมสร้างสังคมประชาธิปไตยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
ศท.สว.113
GESO113

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและวิ ธี ก ารทางจิ ต วิ ท ยา ระบบสรี ร ะที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ผลและวิธีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน พัฒนาการของมนุษย์ การ
รู้สึกและการรับรู้ เชาวน์ปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การเรียนรู้ กระบวนการคิด การจําและ
ลืม การจูงใจ บุคลิกภาพและการปรับตัว สุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคมของบุคคลและกลุ่ม
ศท.วท.100
GESC100

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ธรรมชาติ ข องวิ ท ยาศาสตร์ ปรั ช ญาและทั ก ษะกระบวนการทางวิ ท ยาศาสตร์
พัฒนาการและความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน พลังงาน ภาวะโลกร้อน
เคมีในชีวิตประจําวันและการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- 54 ศท.วท.101
GESC101

ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Life and Environment
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พื้น ฐานของชี วิตและสิ่ งแวดล้ อม ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ ปัญหาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ศท.วท.102
GESC102

การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ เทคนิ ค วิ ธี ก ารคิ ด แบบต่ า งๆ การใช้ เ หตุ ผ ลทาง
คณิตศาสตร์การใช้ข้อมูลและข้อเท็จจริงสําหรับการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ

ศท.วท.103
GESC103

สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Statistics in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสํ าคั ญของสถิ ติ สถิ ติ ที่ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจํ าวั น การทํ าบั ญ ชี
ครัวเรือนเบื้องต้น การนําเสนอข้อมูล การวิเคราะห์แนวโน้มและการพยากรณ์ การคํานวณอัตรา
ดอกเบี้ยและเบี้ยประกันภัย

ศท.วท.104
GESC104

สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mental Health in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและความสําคัญของสุขภาพจิต ปัญหาสุขภาพจิตและการป้องกันแก้ไข
ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติด้านจิตใจความเบี่ยงเบนทางเพศ จิตเวชฉุกเฉินและการส่งเสริม
สุขภาพจิต

ศท.วท.105
GESC105

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการสื่อสาร ค้นหา
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ในชีวิตประจําวันและการทํางานในอนาคต กฎหมายและจริยธรรมในการ

- 55 ใช้สารสนเทศ การปฏิบัติการประยุกต์ใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปในการทําเอกสาร ตารางคํานวณ
และการนําเสนอผลงาน
ศท.วท.106
GESC106

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3(3-0-6)
Technology and Innovation for Sustainable Development
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมาย แนวคิด และบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่อการสร้างสรรค์ที่
ยั่งยืนและผลกระทบต่อสังคมและความเป็นมนุษย์ รวมถึงนโยบาย กลยุทธ์ เครื่องมือสําหรับการ
สั ง เคราะห์ แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในสั ง คมฐานความรู้ โ ดยบริ ห ารจั ด การภายใต้
จริยธรรมที่ดี

ศท.วท.107
GESC107

พลังงานกับชีวิต
3(3-0-6)
Energy and Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
พลังงานในชีวิตประจําวัน ความสําคัญต่อของพลังงานต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม และความมั่นคงของชาติ พลังงานที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม
การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน
ศท.วท.108
GESC108

อาหารอาเซียน
3(3-0-6)
ASEAN Foods
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุ ณ ลั ก ษณะอาหารอาเซี ย น ความแตกต่ า งของวั ฒ นธรรมการบริ โ ภคในกลุ่ ม
ประเทศอาเซียน วัตถุดิบ วิธีการผลิตอาหารและมาตรฐานของแต่ละประเทศ

ศท.วท.109
GESC109

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิน่
3(3-0-6)
Value-added Products from Local Wisdoms
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสํ าคั ญ และที่ ม าของภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ภาคเหนื อ ตอนล่ า ง ความสั ม พั น ธ์
ระหว่างภูมิปัญญาท้องถิ่นกับวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างทั้งที่

- 56 เป็นอาหาร ไม่ใช่อาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้
ศท.สส.100
GESS100

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการ วิธีการ ความสําคัญของการออกกําลังกาย มนุษย์กับการออกกําลังกาย
ความต้องการการออกกําลังกายในแต่ละวัย การดูแลสมรรถภาพร่างกาย ฝึกปฏิบัติการออกกําลัง
กายโดยเลือกกิจกรรมที่เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย
ศท.สส.101
GESS101

นันทนาการเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Recreation for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
คุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเคลื่อนไหวเบื้องต้น เกมการเล่น
ประกอบเพลง การเต้นรําพื้นเมืองของไทยและนานาชาติ การลีลาศ การเลือกกิจกรรมเข้าจังหวะที่
เหมาะสมกับตนเอง

ศท.สส.102
GESS102

สุขภาพเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Health for Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดูแลรักษา และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุ และ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สถานการณ์โรคและการป้องกัน การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ

ศท.สส.103
GESS103

งานช่างในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Handiworks in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลักษณะงานช่างในชีวิตประจําวัน การใช้และการบํารุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมื อ
เครื่องใช้ในบ้าน การซ่อมแซมอุปกรณ์และของใช้ในบ้านให้สามารถใช้งานได้เบื้องต้นตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยและหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานงานช่าง

- 57 ศท.สส.104
GESS104

งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Agriculture in Daily Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
งานเกษตรเบื้องต้น การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การถนอมผลผลิตทางการเกษตร
การจัดการองค์ความรู้เกษตรเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน

ศท.สส.105
GESS105

ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
3(3-0-6)
Family Dimension of Science and Art
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ครอบครั ว และปั จ จั ย ที่ เ อื้ อ ต่ อ ความสั ม พั น ธ์ ใ นครอบครั ว การวิ เ คราะห์ แ ละ
คลี่ ค ลายปั ญ หาครอบครั ว การจั ด การทรั พ ยากรครอบครั ว บ้ า นและที่ อ ยู่ อ าศั ย อาหารและ
โภชนาการ เสื้อผ้าการแต่งการและศิลปะในการดํารงชีวิต
ศท.สส.106
GESS106

การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
3(3-0-6)
Creation Inspiration in Artworks
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ประวัติศาสตร์ศิลปะ การสร้างแรงจูงใจ แรงบันดาลใจทั้งภายในและภายนอกจน
เกิดการขับเคลื่อนความคิดและกระทําที่พึ่งประสงค์ เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามที่ต้องการ การ
ออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแรงบันดาลใจ ฝึกปฏิบัติการออกแบบให้เกิดทักษะ โดยอาศัย
หลักการออกแบบ
ศท.สส.107
GESS107

วิถีสุขภาพ
3(3-0-6)
Healthy Life
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การดู แ ลสุ ข ภาพ โภชนาการ เพศศึ ก ษาและอนามั ย เจริ ญ พั น ธ์ สุ ข ภาพจิ ต
พฤติ ก รรมสุ ข ภาพ การตรวจสอบสุข ภาพเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยตนเอง การใช้ ย าที่ ถู ก ต้ อ งการเลื อ กใช้
สมุนไพรในชีวิตประจําวันและการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวข้องกับ
การมีสุขภาพดี

- 58 วท.วท.340
GSCI340

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Technical English for Science and Technology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความสําคัญของภาษาอังกฤษเทคนิคทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความสําคัญ
ของการสื่อสารเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทักษะการอ่านบทคัดย่อ บทความทางวิชาการ และ
บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจับประเด็น รวมไปถึงทักษะการเขียนเพื่อวาง
ประเด็น การเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอผลงานวิจัย การนําเสนอผลงานวิจัยโดยใช้สถานการณ์
จําลอง
วท.คม.111
CHEM111

เคมีทั่วไป
3(3-0- 6)
General Chemistry
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โครงสร้างอะตอม ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี สมบัติของธาตุเรฟริเซนเททีฟ
และ ทรานซิชัน ก๊าซ ของเหลวและการละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมีและกรดเบส
วท.คม.112
CHEM112

ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3- 1)
General Chemistry Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา CHEM111 เคมีทั่วไป
ปฏิบัติการเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาเคมีทั่วไป

วท.ชว.111
BIOL111

ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Biology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
สมบัติของสิ่งมีชีวิต การจัดระบบสิ่งมีชีวิต ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์ สารเคมีของ
ชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุศาสตร์ กลไกของวิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม

วท.ชว.112
BIOL112

ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3- 1)
General Biology Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป
การใช้กล้องจุลทรรศน์และปฏิบัติการที่สอดคล้องกับหัวข้อในรายวิชาชีววิทยทั่วไป

- 59 วท.ชว.415
BIOL415

สถิติทางชีววิทยา
3(2-2-5)
Statistics for Biology
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
วิธีทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพสถิติเชิงพรรณนา ความ
น่าจะเป็น การวางแผนการทดลอง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การ
วิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล
วท.ฟส.111
PHYS113

ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Elementary Physics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หน่ ว ยการวั ด เวกเตอร์ การเคลื่ อ นที่ แรงและกฎของนิ ว ตั น งานและพลั ง งาน
โมเมนตัมและการชน สมบัติเชิงกลของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่นและปรากฏการณ์คลื่น อุณ
หพลศาสตร์ ไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และฟิสิกส์ยุคใหม่

วท.ฟส.114
PHYS114

ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3 -1)
Elementary Physics Laboratory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านหรือเรียนพร้อมกับวิชา PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น
ปฏิบัติการเพือ่ ศึกษาหลักการวัด แรงและการเคลื่อนที่ คลื่น ความร้อนและสมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของไหล ไฟฟ้า แม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และฟิสิกส์ยุคใหม่

วท.คณ.113
MATH113

พื้นฐานแคลคูลัส
3(3-0-6)
Fundamental Calculus
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัยและเรขาคณิตวิเคราะห์
เรื่อง เส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา ลําดับและอนุกรมเชิงจํานวนจริง
วท.คณ.118
MATH118

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ลิมิต ความต่อเนื่อง และอนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ปริพันธ์ของฟังก์ชันที่เน้น
ฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันเลขชี้กําลังและฟังก์ชันลอการิทึม การประยุกต์ของอนุพันธ์การหาผลเฉลย

- 60 ของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญเบื้องต้น
วท.คณ.119
MATH119

แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH118 แคลคูลัส 1
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย อนุกรมอนันต์เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์

วท.คณ.121
MATH121

หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Principles of Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต
ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจํานวนเบื้องต้น
วท.คณ.212
MATH212

ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
Probability and Statistics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจง
แบบสุ่มที่สําคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์

วท.คณ.231
MATH231

พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
Linear Algebra 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดําเนินการขั้นมูลฐาน
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะและการประยุกต์

วท.คณ.331
MATH331

การประยุกต์

พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)
Abstract Algebra 1
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
กรุป ทฤษฎีบทกรุปสมสัณฐาน กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ริง ฟิลด์และ

- 61 วท.คณ.351
MATH351

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
Ordinary Differential Equations
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH119 แคลคูลัส 2
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิง
เส้น ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
เบื้องต้น
วท.คณ.451
MATH451

การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH121 หลักการทางคณิตศาสตร์
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและ
ความต่อเนื่องการหาอนุพันธ์และปริพันธ์ รีมนั น์ อนุกรมของจํานวนจริง

วท.คณ.453 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
MATH453 Advanced Calculus
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH119 แคลคูลัส 2
ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทางการประยุกต์
ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่างๆ
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
วท.คณ.454 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
MATH454 Numerical Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้นผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากําลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลขผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์

- 62 วท.คณ.455 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-6)
MATH455 Complex Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
ระบบจํานวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบท
ส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป
วท.คณ.491
MATH491

สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
Seminar in Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การนําเสนอบทความทางวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์จากวารสารวิชาการหรือ
งานวิจัยทางคณิตศาสตร์เพื่อการอภิปราย
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
MATH495 Project of Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การทําวิจัยโดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อแสดงให้เห็นชัดเจนว่านักศึกษา
สามารถประยุกต์วิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้
วท.คณ.178
MATH178

คณิตศาสตร์สําหรับการประกันภัย
3(3-0-6)
Mathematics for Insurance
เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี
หลักเกณฑ์และทฤษฎีความน่าจะเป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะ
ของการประกันชีวิต และการประกันภัยอื่นๆ ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตและการตายการคิด
ดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การคํานวณค่าเบี้ยประกันแบบต่างๆ เงินสํารองประกันชีวิต
วท.คณ.232 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6)
MATH232 Linear Algebra 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH231 พีชคณิตเชิงเส้น 1
ค่าเจาะจงและค่าเฉพาะเจาะจง,เมทริกซ์เส้นทแยงมุม, ทฤษฎีบทเคย์เลย์-ฮามิตัน,
พหุนามแบบบัญญัติ, ผลบวกตรงและเสถียรสับสเปซ, ฟังก์ชันเชิงเส้น, ปริภูมิค่,ู ปริภูมิผลคูณ

- 63 ภายใน,และกระบวนการกรามชมิดท์
วท.คณ.322 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
MATH322 Set Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH121 หลักการทางคณิตศาสตร์
การสร้ า งทฤษฎี เ ซตโดยอาศัย ระบบสั จ พจน์ สั จ พจน์ ข องการเลื อกเซต ลํ า ดั บ
จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่
วท.คณ.352 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
MATH352 Analysis of Secondary School Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เน้นมโนมติทางคณิตศาสตร์ และการเข้าสู่เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา
วท.คณ.365 วิยุตคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
MATH365 Discrete Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการนับเบื้องต้น ความน่าจะเป็นเชิงวิยุต ทฤษฎีกราฟและต้นไม้ ความสัมพันธ์
เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อกําเนิด
วท.คณ.421
MATH421

ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Theory of Numbers
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างกําลังสอง สมการไดโอ
แฟนไทน์ ฟังก์ชันของออยเลอร์ สัญลักษณ์ของเลอจองด์ บทตั้งของเกาส์ ทฤษฎีบทจาโคปิ
วท.คณ.431
MATH431

พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
Abstract Algebra 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH331 พีชคณิตนามธรรม 1
ไอดีล ยูคลิเดียนโดเมน โพลิโนเมียลริง ฟิลด์เอกซ์เทนชัน ทฤษฎีบทของกาลัวส์

- 64 วท.คณ.434 กึ่งกรุปเบื้องต้น
3(3-0-6)
MATH434 Introduction to Semigroups
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH331 พีชคณิตนามธรรม 1
กึ่งกรุป กรุปอุดมคติ กึ่งกรุปแถบและกึ่งกรุปเซมิแลตทิช กึ่งกรุปเชิงเดียวทางซ้าย
และ กรุปเชิงเดียวทางขวา กึ่งกรุปปกติ กึ่งกรุปผกผัน สมภาค กึ่งกรุปผลหาร ความสัมพันธ์ของ
กรีน กรุปทางซ้ายและขวา
วท.คณ.435 ทฤษฎีกรุป
3(3-0-6)
MATH435 Group Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH331 พีชคณิตนามธรรม 1
ทฤษฎี บ ทสมสั น ฐาน กรุ ป ของวิ ธี เ รี ย งสั บ เปลี่ ย น ความสั ม พั น ธ์ คู่ สั ง ยุ ค กรุ ป
เชิงเดี่ยวของกรุปออลเทอร์เนติง วงโคจรของวิธีเรียงสับเปลี่ยน ผลคูณตรงจํากัด ทฤษฎีของซิโลว์
กรุปย่อยปกติ และ กรุปสลับที่ที่ก่อกําเนิดจากเซตจํากัด
วท.คณ.441
MATH441

ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Graph Theory
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
จุดกําเนิดของทฤษฎีกราฟ กราฟต้นไม้ กราฟออยเลอร์เรียนและกราฟฮามิลโท
เนียน ภาวะระนาบและภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ การจับคู่

วท.คณ.442 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
MATH442 Introduction to Topology
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
การลู่เข้าและฟังก์ชันต่อเนื่องในปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี การลู่เข้า
และฟังก์ชันต่อเนื่องในปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความกระชับ และความเชื่อมโยง
วท.คณ.452 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
MATH452 Partial Differential Equations
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH351 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
สมการอัน ดับ หนึ่ ง สมการอั น ดับสอง สมการเชิ ง วงรี สมการเชิ ง ไฮเพอร์ โ บลา
สมการเชิงพาราโบลา ปริพันธ์ของอนุพันธ์

- 65 วท.คณ.456 สมการเชิงผลต่างเบื้องต้น
3(3-0-6)
MATH456 Introduction to Difference Equations
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความรู้เบื้องต้นสมการเชิงผลต่าง แผนภาพขั้นบันได จุดสมดุล จุดคาบความเสถียร
เฉพาะที่ และบทประยุกต์เบื้องต้นของสมการเชิงผลต่าง
วท.คณ.457 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น
3(3-0-6)
MATH457 Functional Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับปริภูมิเมตริก ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมินอร์ม ปริภูมิฮิลเบิร์ต
และสมบัติที่เกี่ยวข้อง ปริภูมิบานาคและสมบัติที่เกี่ยวข้อง ปริภูมิย่อย ความเป็นกระชับและปริภูมิ
มิติอันตะ ตัวดําเนินการเชิงเส้น
วท.คณ.462 คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
MATH462 Mathematics Software
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
โปรแกรมประยุกต์ทางด้านคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจได้แก่ TheGeometer's Sketchpad
Scilab LaTex MathTypeและ Tikz เป็นต้น
วท.คณ.341
MATH341

รากฐานเรขาคณิต
3(2-2-5)
Foundation of Geometry
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่มี
ระยะทางสมมาตร การแปลงความคล้าย พื้นที่ ระบบสัจพจน์ ระบบเรขาคณิตแบบ
ยุ ค ลิ ด บทนํ า เข้ า สู่ เ รขาคณิ ต นอกแบบยุ ค ลิ ด และการใช้ โ ปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ สํ า เร็ จ รู ป ทาง
เรขาคณิต

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematical Models in Life Sciences
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
แบบจําลองทางคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่องโดยสมการเชิงผลต่างเชิงเส้น แบบจําลอง
ทางคณิ ต ศาสตร์ แ บบไม่ ต่ อ เนื่ อ งโดยสมการเชิ ง ผลต่ า งไม่ เ ชิ ง เส้ น แบบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์
แบบต่อเนื่องโดยสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น

วท.คณ.466
MATH466

- 66 วท.สถ.112
STAT112

การวิเคราะห์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายและประโยชน์ของสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนําเสนอข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข (ค่ากลาง การกระจายของข้อมูล ตําแหน่งของข้อมูล ความเบ้และความโด่ง)
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความแปรปรวนของ
ประชากร หนึ่งกลุ่มและสองกลุ่ม การทดสอบไคกําลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนสําหรับ
ข้อมูลจําแนกทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น อนุกรมเวลาเบื้องต้น และเลขดัชนี
วท.สถ.221
STAT221

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH119 แคลคูลัส 2
ตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นไม่
ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นต่อเนื่อง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่มตัวแปรเดียวและหลายตัวแปร
เทคนิคฟังก์ชันเวียนบังเกิดทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างสถิติลําดับ
วท.สถ.222
STAT222

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณค่าที่ดี การตรวจสอบ
คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ความเพียงพอ ความสมบูรณ์ การหาตัวประมาณค่าโดยวิธีโมเมนต์
วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของเบย์ การประมาณค่าแบบช่วงและวิธีหาช่วงความเชื่อมั่น ทฤษฎี
การทดสอบสมมุติฐานของนีย์แมนและเพียร์สัน อํานาจของการทดสอบสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน
และการทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น
วท.สถ.233
STAT233

เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
3(3-0-6)
Sampling Techniques
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ
หลักการสํารวจด้วยตัวอย่างและขั้นตอนการสํารวจตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง
การสุ่มตัวอย่ างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่ างใช้หลักความน่าจะเป็น การสุ่ ม

- 67 ตัวอย่างอย่างง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบ
กลุ่ม และการกําหนดขนาดตัวอย่าง
วท.สถ.234
STAT234

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1
3(2-2-5)
Programming Application for Statistics and Research 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ หรือ
STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
การคํานวณเกี่ยวกับค่าร้อยละการวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย การ
วิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

วท.สถ.235
STAT235

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2
3(2-2-5)
Programming Application for Statistics and Research 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT234 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1
การคํานวณเกี่ยวกับการวิ เคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจั ย การ
วิเคราะห์เส้นทาง การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
วท.สถ.331
STAT331

การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)
Regression Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ และ
MATH231 พีชคณิตเชิงเส้น 1
การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยแบบโพลิโนเมียล การ
วิเคราะห์การถดถอยเมื่อมีตัวแปรหุ่น และการเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสม

วท.สถ.332
STAT332

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
Non-parametric Statistics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ
การทดสอบกรณีตัวอย่างกลุ่มเดียว การทดสอบกรณีตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์
กัน การทดสอบกรณีตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน การทดสอบกรณีตัวอย่างมากกว่าสอง

- 68 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน การทดสอบกรณีตัวอย่างมากกว่าสองกลุ่มที่เป็นอิสระจากกัน สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์และการทดสอบความมีนัยสําคัญ
วท.สถ.335
STAT335

แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
Experimental Design 1
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม
แผนแบบจัตุรัสละติน การทดลองแฟคทอเรียล การเปรียบเทียบเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม
วท.สถ.336
STAT336

แผนแบบการทดลอง 2
3(3-0-6)
Experimental Design 2
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT335 แผนแบบการทดลอง 1
การปนกัน แผนแบบแฟลกชันนอลแฟลกทอเรียล แผนแบบสปลิดพล็อท แผนแบบ
สุ่มแบ่งบล็อคไม่สมบูรณ์ แผนแบบยูเด็นสแควร์ แผนแบบแลททิช แผนแบบสลับ และการวิเคราะห์
เมื่อมีค่าสูญหาย
วท.สถ.337
STAT337

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
3(3-0-6)
Statistical Quality Control
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
หลักการของการควบคุมคุณภาพ การสร้างคุณภาพ แผนภูมิควบคุม ลักษณะ
แผนภูมิควบคุมตัวแปร เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่นๆ การสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับลักษณะ
การสุ่มตัวอย่างเพื่ อการยอมรับตัวแปร วิธีสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับอื่นๆ และระบบควบคุ ม
คุณภาพ ISO

วท.สถ.338
STAT338

เทคนิคการพยากรณ์
3(3-0-6)
Forecasting Techniques
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ หรือ
STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ข้ อ มู ล อนุ ก รมเวลาและส่ ว นประกอบของอนุ ก รมเวลา เทคนิ ค การทํ า ให้ เ รี ย บ
เทคนิคเบื้องต้นของบอกซ์และเจนกินส์ การเปรียบเทียบความถูกต้องของการพยากรณ์ การ

- 69 ประยุกต์ใช้โปรแกรมสําหรับการการพยากรณ์
วท.สถ.339
STAT339

อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
3(3-0-6)
Time series and Index number
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT212 ความน่าจะเป็นและสถิติ หรือ STAT112
การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ข้อมูลอนุกรมเวลา ส่วนประกอบของอนุกรมเวลา การวิเคราะห์แนวโน้ม การ
วิเคราะห์การแปรผันตามฤดูกาล การวิเคราะห์ความแปรผันตามวัฏจักรและการวิเคราะห์ความ
แปรผันไม่สม่ําเสมอ การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การวิเคราะห์เอ็กซ์โปเนนเชียล เลขดัชนี การ
เปลี่ยนฐานเลขดัชนี การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําหรับการวิเคราะห์อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
วท.สถ.352
STAT352

การวิเคราะห์การตัดสินใจ
3(3-0-6)
Decision Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ตัวแบบการตัดสินใจ การตัดสินใจทีไ่ ม่ใช้ความน่าจะเป็น การตัดสินใจภายใต้ความไม่
แน่นอน อรรถประโยชน์กับการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบซีควนเชียล การตัดสินใจบนฐานข้อมูล
ตัวอย่าง ทฤษฎีเกมและกระบวนการตัดสินใจของมาร์คอฟ

วท.สถ.355
STAT355

คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
Mathematics for Finance
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
การคํ า นวณดอกเบี้ ย การคํ า นวณมู ล ค่ า พั น ธบั ต ร หุ้ น และตราสารทาง
การเงิน การใช้คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อตัดสินใจในการวิเคราะห์ทางการเงิน

วท.สถ.356
STAT356

โปรแกรมประยุกต์สําหรับการสร้างแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ3(2-2-5)
Programming Application for Optimization Modeling
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ หรือ
STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
การค้ น หาผลลั พ ธ์ ที่ ดี ที่ สุ ด แบบจํ า ลองเชิ ง เส้ น การวิ เ คราะห์ ค วามไวต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง แบบจําลองเชิงเส้นสําหรับเลขจํานวนเต็ม แบบจํ าลองเชิงเส้นสําหรับเลขไบนารี
แบบจําลองเชิงเส้นสําหรับหลายวัตถุประสงค์ แบบจําลองไม่เชิงเส้น

- 70 วท.สถ.357
STAT357

การวิจัยดําเนินการ
3(3-0-6)
Operation Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ตัวแบบการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว
ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม การวิเคราะห์ข่ายงาน CPMและ
PERT ทฤษฎีเกมส์ ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสินค้าคงคลัง การจําลองแบบปัญหา

วท.สถ.431
STAT431

หลักการวิจัย
3(2-2-5)
Principles of Research
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
ความหมายของการวิจัยตรรกของการวิจัยและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กระบวน
การวิจัย ปัญหาการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมุติฐานการวิจัย ตัวแปรและการนิยามตัว
แปร การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ แผนแบบการวิจัยการพัฒนาเครื่องมือวิจัยความ
ตรงและความเที่ยงของค่าวัด การเลือกตัวอย่าง การเก็บ
วท.สถ.436
STAT436

การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
3(3-0-6)
Multivariate Analysis
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ และ
MATH231 พีชคณิตเชิงเส้น 1
การวิเคราะห์หลายตัวแปร พีชคณิตของเมตริกซ์และเวคเตอร์ส่มุ การแจกแจงแบบ
ปกติของตัวแปรเชิงพหุ การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะห์ความแปรปรวน
หลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก การวิเคราะห์จําแนกกลุ่มและการจัดกลุ่ม และการ
วิเคราะห์แบ่งกลุ่ม
วท.สถ.451
STAT451

การจําลองข้อมูล
3(3-0-6)
Simulation
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT222 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ การจํ า ลอง การจํ า ลองเหตุ ก ารณ์ การสร้ า งตั ว เลข
สุ่ม การสร้างตัวแปรสุ่ม การวิเคราะห์ผลการจําลอง
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STAT452

การทําเหมืองข้อมูลทางสถิติ
3(3-0-6)
Data Mining in Statistics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
แนวคิดการทําเหมืองข้อมูลเบื้องต้น ความสัมพันธ์ระหว่างสถิติกับการทําเหมือง
ข้อมูล คลังข้อมูลและการจัดการข้อมูล การทําเหมืองข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติ

วท.คณ.391
MATH391

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
1(45)
Preparation for Professional Experience in Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลั ก การและแนวคิ ด ของฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ที่ เ กี่ ย วกั บ งานคณิ ต ศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของรัฐบาลหรือเอกชน สถานศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานในวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทํางาน

วท.คณ.392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
6(270)
MATH392 Field Professional Experience in Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คณิตศาสตร์ และทําการเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ไม่น้อยกว่า 35
ชั่วโมงต่อ สัปดาห์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์
ให้ฝึกงานที่เกี่ยวกับงานคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ หรือคอมพิวเตอร์
ในหน่วยงานของรัฐบาล หรือเอกชน สถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านความรู้ประสบการณ์การ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพและมีคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน
วท.คณ.498 เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
1(45)
MATH498 Co-operative Education Preparation in Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ไม่มี
หลักการและแนวคิดของสหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ/
คอมพิ วเตอร์ ใ นหน่ ว ยงานรัฐ/เอกชนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติ ง านสหกิ จ ศึ ก ษานํา เสนอ
ผลงานในการสั ม มนาระหว่ า งนั ก ศึ ก ษาอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา/อาจารย์ นิ เ ทศหลั ง จากเสร็จ สิ้ น การ
ปฏิบัติงานแล้ว
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6(--)
MATH499 Co-operative Education in Mathematics
เงื่อนไขรายวิชา : ผ่านวิชา MATH498 เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
นักศึกษาไปสหกิจศึกษาด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติ/คอมพิวเตอร์
ในหน่วยงานรัฐ/เอกชนการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานําเสนอผลงาน ในการ
สัมมนาระหว่างนักศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศหลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว โดย
นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา เสมือนพนักงานชั่วคราว มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์

- 73 3.2 ชื่อ-สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่สําเร็จการศึกษาของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1. วิชาเอกคณิตศาสตร์
1
ยุพร ริมชลการ

ตําแหน่งทางวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

รองศาสตราจารย์

กศ.ด.
ศศ.ม
ศษ.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
กศ.บ.

คณิตศาสตร์ศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ทางการสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2543
2534
2527
2554
2549
2547
2546
2556
2551
2545

ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.

สถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
สถิติ
สถิติประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2556
2549
2546
2556
2549

2

วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

รองศาสตราจารย์

3

จิตติพร ตังควิเวชกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

2. วิชาเอกสถิติประยุกต์
1
ณัฏฐินี ดีแท้

2

ศรัญญา ทองสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ปี พ.ศ.
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3

ชื่อ-สกุล
ศุภนิช เจริญสุข

ตําแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
สถิติ

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี พ.ศ.
2539

วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2559
2550
2546

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
1
ยุพร ริมชลการ

2

วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ

3

ไพโรจน์ เยียระยง

4

จิตติพร ตังควิเวชกุล

5

ณัฏฐินี ดีแท้

ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์ กศ.ด.
ศศ.ม
ศษ.บ.
รองศาสตราจารย์ ปร.ด.
วท.ม.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
รองศาสตราจารย์ วท.ม.
ค.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.
วท.ม.
กศ.บ.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ศึกษา
การสอนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
ทางการสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สถิติประยุกต์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปี พ.ศ.
2543
2534
2527
2554
2549
2547
2546
2553
2547
2556
2551
2545
2556
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ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

6

บัญชา ศรีสมบัติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

7

วรรณพร สุริยะกาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

8

ศรัญญา ทองสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

9

ชฎารัตน์ ฏาปัน

อาจารย์

10

ดารณี ทองสีเข้ม

อาจารย์

11

รัชดาภรณ์ ทิมัน

อาจารย์

12

ศุภนิช เจริญสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ม.
วท.บ.
กศ.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ค.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
พบ.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
วิจัยและประเมินผลการศึกษา
สถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์ (เกียรตินิยมอันดับ2)
สถิติประยุกต์
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
สถิติ
สถิติประยุกต์
สถิติ
สถิติประยุกต์
สถิติ
สถิติประยุกต์ (การวิจัยดําเนินงาน)
การบริหารจัดการธุรกิจ
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ศึกษา
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราขภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันราชภัฏกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2549
2546
2557
2544
2542
2556
2549
2543
2556
2549
2539
2555
2551
2539
2528
2554
2551
2559
2550
2547
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ชื่อ-สกุล
ตําแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
13 สลิลทิพย์ แดงกองโค
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.
14 อรรถพล ภูมิลา
อาจารย์
วท.ม.
วท.บ.
15 อุไรวรรณ จิตต์บุรุษ
อาจารย์
ปร.ด.
วท.บ.
กศ.ม.
16 พงษ์พันธ์ จุลทา
อาจารย์
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์

สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปี พ.ศ.
2557
2551
2549
2545
2560
2535
2546
2560
2554
2550

- 77 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงกําหนดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ให้นักศึกษาได้เลือกเรียน
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านจากสถานประกอบการ ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจใน
หลักการความจําเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู้ และกระบวน ที่ได้เรียนมาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน และในการประกอบอาชีพสืบต่อไป
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้า กับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกและนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
4.2.1 แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ : ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.2.2 แผนสหกิจศึกษา : ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ หรือผลงานวิจัย หรือคิดค้นงานวิจัยใหม่ หรือ
สร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
5.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้จากการทําโครงงานหรืองานวิจัย ของนักศึกษา มีดังนี้
5.2.1 มีทักษะในการค้นคว้า รวบรวม เรียบเรียง ผลงานทางวิชาการ หรืองานวิจัย
5.2.2 มีทักษะในการนําเสนอผลงานทางวิชาการ นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ หรือ
งานวิจัย
5.2.3 มีทักษะในการบูรณาการความรู้ และกระบวนการ ที่ได้เรียนมาเพื่อนําไป
ประยุกต์ใช้ในการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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5.5 จํานวนหน่วยกิต : 2 หน่วยกิต
5.6 การเตรียมการ
5.5.1 นักศึกษาเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.2 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
5.5.3 เสนอโครงร่าง
5.5.4 แต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่าง และกรรมการประเมินผลงาน
5.5.5 ดําเนินการศึกษา ค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
5.6.1 ติดตาม และประเมินผลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
5.6.2 นําเสนอผลงาน
5.6.3 ส่งรายงานผลการดําเนินงาน
5.6.4 ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
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1. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบ
อาชีพและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้
เป็ น อย่ า งดี ต ลอดจนมี ค วามใฝ่ รู้ แ ละสามารถพั ฒ นา
ความรู้ใหม่ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
3. มี ค วามสามารถในการจั ด ระบบความคิ ด คิ ด
วิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์
นวั ต กรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ ปั ญ หาโดยใช้
วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริง
จากหลั ก ฐาน ตามทฤษฎี ที่ ป รากฎและมี คํ า อธิ บ าย
หลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา
5. มี ค วามพร้ อ มในการทํ า งานอยู่ เ สมอและมี ค วาม
มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนาสังคม
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้
เทคโนโลยีได้ดี

7. มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล

8. มี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การและทํ า งาน
ร่วมกับผู้อื่นได้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นั ก ศึ ก ษามี จ รรยาบรรณใน
วิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้อื่น เสียสละการทํางานเพื่อ
ประโยชน์ของสังคมส่วนรวม และมีภาวะผู้นําในวิชาชีพ
รายวิ ช าพื้ น ฐานของหลั ก สู ตรต้ องปู พื้ น ฐานของศาสตร์
และสร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ มีการสอดแทรกแบบฝึกหัด และกรณีศึกษาให้
นักศึกษาเข้าใจการประยุกต์องค์ความรู้กับปัญหาจริง
รายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเลือก และรายวิชาเสริมที่เปิด
สอนต้ อ งต่ อ ยอดความรู้ พื้ น ฐานในรายวิ ช าเฉพาะด้ า น
และปรับตามวิวัฒนาการของศาสตร์ มีโจทย์ปัญหาที่ท้า
ทายให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาศักยภาพ
ทุกรายวิชาต้องมีโจทย์ปัญหา แบบฝึกหัด หรือกรณีศึกษา
ให้นักศึกษาได้ฝึกคิด ฝึก ปฏิ บัติ ฝึกแก้ปัญหา แทนการ
ท่องจํา
โจทย์ ปั ญ หา แบบฝึ ก หั ด หรื อ กรณี ศึ ก ษาของรายวิ ช า
ต่างๆ ควรจัดแบบคณะทํางาน แทนการจัดเป็นงานเดี่ยว
เพื่อฝึกฝนให้นักศึกษาได้ทํางานเป็นหมู่คณะ
ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานให้ นั ก ศึ ก ษาได้ สื บ ค้ น ข้ อ มู ล
รวบรวมความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นําเสนอในชั้นเรียน
และเผยแพร่ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ ร ะหว่ า งนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยกั น หรื อ
ให้กับผู้สนใจภายนอก
ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานค้ น คว้ า ข้ อ มูล และความรู้จ าก
แหล่ ง ค้ น คว้ า ที่ ห ลากหลาย โดยเฉพาะจากระบบ
สารสนเทศ เพื่อพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของนั ก ศึ ก ษาในด้ า นการแสวงหาความรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดค่ายคณิตศาสตร์และจัดตั้งชมรม
ค่ า ยคณิ ต พั ฒ นาเพื่ อ ฝึ ก ฝนการบริ ห ารจั ด การและการ
ทํางานร่วมกับผู้อื่น
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2.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1) มีความซื่อสัตย์
1.2) แสดงพฤติกรรมการมีวินัย
1.3) แสดงพฤติกรรมสํารวมกาย วาจา ใจที่เหมาะสมกับเวลาและ
สถานที่
1.4) ภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิน่
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ดา้ นคุณธรรม จริยธรรม
2.1) ใช้กลยุทธ์การสอนสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเรื่องความซื่อสัตย์
ในรายวิชา และกิจกรรมทั้งในและนอกหลักสูตรเพื่อให้นกั ศึกษาเห็นคุณค่าของความซือ่ สัตย์
2.2) แสดงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ของอาจารย์แก่นกั ศึกษา
2.3) มีการเสริมแรงในทางบวกเมื่อนักศึกษาแสดงพฤติกรรมด้าน
คุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องชมเชย การให้คะแนนพิเศษ ฯลฯ
2.4) จัดกิจกรรมทีใ่ ห้นกั ศึกษาพัฒนาความมัน่ คงทางอารมณ์ใน
สภาวการณ์ต่างๆ
2.5) จัดกิจกรรมร่วมกับท้องถิน่ ในเขตบริการของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้าง
ความภูมิใจในความเป็นมหาวิทยาลัยเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ เช่น จัดเวทีอภิปรายปัญหาในชุมชน
หรือ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบั คนในชุมชนตามเนื้อหาวิชาที่เรียน ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
3.1) อาจารย์ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษา
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer
Assessment)
3.3) นักศึกษาประเมินตนเอง (Self Assessment)
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทีจ่ ัดร่วมกับ
ชุมชนหรือโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.1.2 ด้านทักษะความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) สรุปประเด็นสําคัญของเนื้อหารายวิชาได้
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ชีวิตประจําวันได้
1.3) อธิบายการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลกได้
1.4) อธิบายความสําคัญของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) ฝึกทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้และเสริมสร้างลักษณะนิสัยใฝ่รู้
2.2) ระบุมโนทัศน์ (Concept) ที่จะสอนให้ชัดเจน
2.3) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผ้เู รียนเกิดมโนทัศน์และความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบของเรื่องที่เรียนด้วยตนเอง
2.4) ให้นกั ศึกษาเห็นการกระทําตามกระบวนการนั้นๆ ศึกษาและ
วิเคราะห์ข้นั ตอนการปฏิบัติและได้ลองปฏิบตั ิ
2.5) ฝึกให้ผ้เู รียนวิเคราะห์การคิด การกระทําของตน วางแผนการปฏิบตั ิ
ตามเป้าหมายที่กําหนด ควบคุมกํากับตนเองให้ปฏิบตั ิตามแผนและประเมินผลการปฏิบตั ิเพือ่
ปรับปรุงต่อไป
2.6) บรรยายโดยเชิญผู้มีส่วนเกีย่ วข้องกับมหาวิทยาลัยให้ความรู้ความ
เข้าใจเกีย่ วกับความสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
3.1) ประเมินด้วยการสอบย่อย สอบกลางภาคการศึกษาและสอบปลาย
ภาคการศึกษา
3.2) ประเมินจากการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆ ของรายวิชาที่เรียนทั้งในชั้น
เรียนและนอกชั้นเรียน
3.3) ประเมินจากชิ้นงานที่ผ้เู รียนสร้างสรรค์แล้วนําเสนอผู้สอนทั้งเป็น
กลุ่มและรายบุคคล
3.4) ประเมินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม
3.5) ประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนต่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิน่
2.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1.1) คิดแก้ปัญหาโดยใช้ความรูท้ ี่เรียนเป็นฐาน
1.2) เชื่อมโยงความรู้และนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
1.3) ใช้เหตุผลอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
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2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) สอนด้วยการตั้งคําถามและให้ผ้เู รียนฝึกตั้งคําถาม 5W1H โดยเน้น
คําถาม How
2.2) สอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL-Problem based Learning)
2.3) สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายกรณีศึกษาในชั้นเรียน
2.4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ม่งุ ฝึกให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิด
เพื่อส่งเสริมให้ผ้เู รียนคิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณ เช่น อภิปรายกลุ่มฝึก
แก้ปัญหาเป็นกลุ่มจัดสถานการณ์จําลองให้ผ้เู รียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น
2.5) จัดการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง เช่น ฝึกปฏิบตั ิด้วยการแสดง
บทบาทสมมติออกศึกษานอกสถานที่ เพือ่ ฝึกสังเกตสัมภาษณ์ พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์แล้วสรุป
เป็นสาระความรู้แนวคิด ข้อคิดที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างลงตัว
2.6) สอนแบบมุ่งประสบการณ์ภาษาโดยกระตุ้นให้นกั ศึกษาเกิด
ความรู้สึกอยากแสดงออกทางภาษาเพื่อสื่อความหมายด้วยตนเอง เน้นบริบททางภาษาทีม่ ี
ความหมายแก่ผ้เู รียนตามหลักการใช้ภาษาในสังคมในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับ
กาลเทศะ ในสถานการณ์จาํ ลองที่กําหนดโดยอาจารย์ผ้สู อน เช่น การใช้บทบาทสมมุติการแสดง
ละคร การเขียนไดอารี่ อนุทิน (Diary, Journal) ฯลฯ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินจากการตอบคําถาม และการตั้งคําถาม
3.2) ประเมินจากการแก้โจทย์ปญ
ั หาที่ให้
3.3) ประเมินจากการอภิปราย การแสดงความคิดเห็น
3.4) ประเมินจากกระบวนค้นคว้าด้วยตนเองและผลการค้นคว้าด้วยตนเอง
2.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.1) ทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
1.2) รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม
1.3) คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมก่อนผลประโยชน์ส่วนตัว
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1) กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทํางานเป็นคู่หรือ
เป็นกลุ่มเพื่อฝึกความรับผิดชอบทักษะความเป็นผู้นําและผู้ตามที่ดี มีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนในสังคม

- 83 2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ทีเ่ ปิดโอกาสให้ผ้เู รียนได้มีปฏิสมั พันธ์ช่วยกัน
เรียนรู้ เช่น ทํางานกลุ่มการแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การเล่นกีฬาเป็นทีม เป็นต้น
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
3.1) สังเกตการร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน
3.2) นักศึกษาประเมินนักศึกษาด้วยกันเอง (เพื่อนประเมินเพื่อน) (Peer
Assessment)
3.3) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รบั มอบหมายให้ทํางาน
2.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติในการวิเคราะห์และนําเสนอ
1.2) สรุปประเด็นและสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ท้งั การพูดและการเขียน
1.3) เลือกใช้รปู แบบการนําเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
1.4) ใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมายและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
2) กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดัวยการจัดประสบการณ์ตรงให้ผ้เู รียน
ได้มีโอกาสใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมกับนําเสนอด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสม
2.2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผ้เู รียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เหมาะสมและได้ข้อมูลที่ทนั สมัยตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) ประเมินจากผลงานของผู้เรียน/กลุ่มที่ได้รบั มอบหมายให้ทํางาน
3.2) ประเมินการใช้ภาษาที่เรียบเรียงด้วยตนเองและเข้าใจง่าย
3.3) ประเมินการนําเสนอในชั้นเรียนโดยมีการใช้เทคโนโลยี ข้อมูลเชิงตัว
เลขที่เหมาะสม
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2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยและของประชาคมนานาชาติดังหัวข้อต่อไปนี้
1.1) มีความซือ่ สัตย์สุจริต
1.2) มีระเบียบวินัย
1.3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ
1.4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผูอ้ ื่น
1.5) มีจิตสาธารณะ
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1) มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา กําหนดนโยบาย ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ของนักศึกษา อย่างชัดเจน
2.2) สาขาวิชาพยายามปลูกฝัง กระตุ้นเรื่องความรัก ความภาคภูมิใจ ต่อ
องค์กร เพื่อให้นักศึกษา มีจิตสํานึกในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม
2.3) อาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าได้ ก วดขั น ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของ
นักศึกษาเช่นความรับผิดชอบ การแต่งกาย การเข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา ความซื่อสัตย์สุจริตในการ
สอบ การ ไม่ลอกงานเพื่อน ตั้งใจทํางานที่ได้รับมอบหมาย
2) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่มงานเดี่ยว การเข้าชั้นเรียน
การแต่งกายและความซื่อสัตย์สุจริตและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลในรายงานที่ได้รับมอบหมายและ
ปัญหาพิเศษ
2.2.2 ด้านความรู้
1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1.1) มี ค วามรู้ อ ย่ า งกว้ า งขวาง ในหลั ก การและทฤษฎี ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง
ผู้อื่นและสังคม
1.2) มีความรู้อย่างกว้างขวาง พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ที่จะนํามาอธิบายหลักการและ ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจใน
ธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม

- 85 1.3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น
และสังคม
1.4)
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน และมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.1) อาจารย์ ไ ด้ ใ ช้ ก ระบวนการเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น สํ า คั ญ
กระบวนการกลุ่ม การเรี ยนแบบร่วมมือ การวัดประเมินผลที่หลากหลาย มี การศึก ษาค้ นคว้ า
เพิ่มเติม
2.2) หลั ก สู ต รได้ กํ า หนดให้ เ รี ย นรายวิ ช าโครงงานระดั บ ปริ ญ ญาตรี
จํานวน 2 หน่วยกิต
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินผลจากการทดสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาครวมทั้ง
ประเมินผลงานรายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี
2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล
ดังหัวข้อต่อไปนี้
1.1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผลตามหลักการ
วิทยาศาสตร์
1.2) นํ า ความรู้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ แ ละคณิ ต ศาสตร์ ไ ปประยุ ก ต์ กั บ
สถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
1.3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและการนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.1) อาจารย์ยกตัวอย่าง ให้เห็นว่าการแก้ปัญหาหนึ่งๆ สามารถเลือกใช้
วิธีการได้หลายวิธี และแนะนําให้นักศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
2.2) หลั ก สู ต รได้ กํ า หนดให้ มี วิ ช าเลื อ ก นอกเหนื อ จากเลื อ กด้ า น
คณิตศาสตร์ แล้วยังมีเลือกด้านคอมพิวเตอร์ ด้วย
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ประเมินผลจากการใช้วิธีการ รวมทั้งกระบวนการในการแก้ปัญหาที่
ถูกต้องสมเหตุสมผล
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การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ประยุกต์
2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ สามารถนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็น อย่างดีดังหัวข้ อ
ต่อไปนี้
1.1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
1.2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
1.3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไป
ปฏิบัติงาน
2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จากกลยุทธ์ด้านความรู้ อาจารย์ได้ใช้กระบวนการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ ซึ่งใช้กระบวนการกลุ่ม การเรียนแบบร่วมมือ
3) กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ด้า นทั ก ษะความสั มพั น ธ์ร ะหว่ า ง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินผลจากการใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่ม และความสัมพันธ์กับอาจารย์
2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์
ประมวลผล การแก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
1.2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
1.3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจําเป็น
1.4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์

- 87 2) กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง
ตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1) หลักสูตรกําหนดรายวิชาสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้ารวมทั้งใน
รายวิชาเฉพาะด้านบางวิชา ได้สอนการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ
2.2) การเรียนในรายวิชาเฉพาะด้าน อาจารย์ได้จัดให้นักศึกษาได้ฝึกการ
นําเสนอ หลากหลายวิธี
3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.1) วัด/ประเมินผล จากการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าเพิ่มเติม ประกอบการเรียนรายวิชาต่าง ๆ
3.2) วัด/ประเมินผล จากการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค้นคว้าเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการวิจัยระดับปริญญาตรี
3.3) วัด/ประเมินผล จากการนําเสนอผลการแก้ปัญหา และผลงานอื่นๆ
3.4) วัด/ประเมินผล จากการใช้โปรแกรมทาง คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
หรือสถิติ ประกอบการเรียนรายวิชาดังกล่าวข้างต้น

- 88 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.ภษ.100
GELN100
ศท.ภษ.101
GELN101
ศท.ภษ.102
GELN102
ศท.ภษ.103
GELN103
ศท.ภษ.104
GELN104
ศท.ภษ.105
GELN105
ศท.ภษ.106
GELN106
ศท.ภษ.107
GELN107

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้
English for Learning
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Foundation English
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาจีนเพื่อการสือ่ สาร
Chinese for Communication
ภาษาญีป่ ุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4







 







 







 







 







 







 







 







 

- 89 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.ภษ.108
GELN108
ศท.ภษ.109
GELN109
ศท.ภษ.110
GELN110
ศท.มษ.100
GEHU100
ศท.มษ.101
GEHU101
ศท.มษ.102
GEHU102
ศท.มษ.103
GEHU103
ศท.มษ.104
GEHU104

ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
Vietnamese Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย
Indonesian Language and Culture
ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี
Korean Language and Culture
จิตตปัญญาศึกษา
Contemplative Education
ปรัชญาชีวิต
Philosophy of Life
ความจริงของชีวิต
Meaning of Life
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
สุนทรียะของชีวิต
Aesthetic of Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4







 







 







 









































- 90 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.มษ.105
GEHU105
ศท.มษ.106
GEHU106
ศท.มษ.107
GEHU107
ศท.มษ.108
GEHU108
ศท.มษ.109
GEHU109
ศท.มษ.110
GEHU110
ศท.มษ.111
GEHU111
ศท.มษ.112
GEHU112

ดนตรีนิยม
Music Appreciation
สุนทรียะทางทัศนศิลป์
Visual Art Aesthetic
สุนทรียะทางนาฏศิลป์ไทย
Dramatic Arts Aesthetic in Thai
การใช้ห้องสมุดยุคใหม่
Using Modern Library
ศิลปะในชีวิตประจําวัน
Art in Daily Life
สุนทรียะแห่งการถ่ายภาพดิจทิ ัล
Aesthetic of Digital Photography
การวางแผนและการใช้ชีวิตกับวัยผู้สงู อายุ
Planning for Life with the Elderly
ดุลยภาพแห่งชีวิต
Gesture of Balance

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4

- 91 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.สว.100
GESO100
ศท.สว.101
GESO101
ศท.สว.102
GESO102
ศท.สว.103
GESO103
ศท.สว.104
GESO104
ศท.สว.105
GESO105
ศท.สว.106
GESO106
ศท.สว.107
GESO107

มนุษย์กับสังคม
Man and Society
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy
กฎหมายสําหรับการดําเนินชีวิต
Law for Living
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
Economics in Daily Life
ภูมิปัญญาศิลปหัตถกรรมไทย
Thai Wisdoms in Handicraft
ภูมิสังคมภาคเหนือตอนล่าง
Geosocieties of the Lower Northern Region

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

































































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4

- 92 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.สว.108
GESO108
ศท.สว.109
GESO109
ศท.สว.110
GESO110
ศท.สว.111
GESO111
ศท.สว.112
GESO112
ศท.สว.113
GESO113
ศท.วท.100
GESC100
ศท.วท.101
GESC101

การสื่อสารเพื่อชีวติ
Communication for Life
ความรู้เท่าทันสื่อและการใช้สารสนเทศ
Media Literacy and Utilization of Information
พิษณุโลกศึกษา
Phitsanulok Study
รู้ทันการเงิน
Cognizant of Finances
การศึกษาเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
Democratic Citizenship Education
จิตวิทยาทั่วไป
General Psychology
วิทยาศาสตร์ในชีวติ ประจําวัน
Science in Daily Life
ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
Life and Environment

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

















































5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4





















- 93 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.วท.102
GESC102
ศท.วท.103
GESC103
ศท.วท.104
GESC104
ศท.วท.105
GESC105
ศท.วท.106
GESC106
ศท.วท.107
GESC107
ศท.วท.108
GESC108
ศท.วท.109
GESC109

การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
สถิติในชีวิตประจําวัน
Statistics in Daily Life
สุขภาพจิตในชีวิตประจําวัน
Mental Health in Daily Life
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Life
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Technology and Innovation for Sustainable Development
พลังงานกับชีวิต
Energy and Life
อาหารอาเซียน
ASEAN Foods
ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่น
Value-added Products from Local Wisdom

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4

















































































- 94 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชาและชื่อวิชา

1. คุณธรรมจริยธรรม

1
ศท.สส.100
GESS100
ศท.สส.101
GESS101
ศท.สส.102
GESS102
ศท.สส.103
GESS103
ศท.สส.104
GESS104
ศท.สส.105
GESS105
ศท.สส.106
GESS106
ศท.สส.107
GESS107

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
Exercises for Health
นันทนาการเพื่อชีวติ
Recreation for Life
สุขภาพเพื่อชีวิต
Health for Life
งานช่างในชีวิตประจําวัน
Handiworks in Daily Life
งานเกษตรในชีวิตประจําวัน
Agriculture in Daily Life
ครอบครัวในมิติแห่งศาสตร์และศิลป์
Family Dimension of Science and Art
การสร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ
Creative Inspiration in Artworks
วิถีสุขภาพ
Healthy Life

2

3

4

2. ทักษะความรู้

1

2

3

3.ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ
1
2
3





 







 







 







 







 







 







 







 



5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3
4

- 95 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4





2. ความรู้
5

1

2





3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4

วิชาแกน
วท.วท.340
GSCI340

ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Technical English for Science and Technology

วท.คม.111
CHEM111
วท.คม.112
CHEM112
วท.ชว.111
BIOL111
วท.ชว.112
BIOL112
วท.ชว.415
BIOL415
วท.ฟส.111
PHYS111
วท.ฟส.112
PHYS112

เคมีทั่วไป
General Chemistry
ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
General Chemistry Laboratory
ชีววิทยาทั่วไป
General Biology
ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
General Biology Laboratory
สถิติทางชีววิทยา
Statistics for Biology
ฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics
ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
Elementary Physics Laboratory




















 



 











 

 









 

 

































 



 







 



 







- 96 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.คณ.113 พื้นฐานแคลคูลัส
MATH113 Fundamental Calculus
วท.คณ.118 แคลคูลัส 1
MATH118 Calculus 1
วท.คณ.119 แคลคูลัส 2
MATH119 Calculus 2
วิชาเอกบังคับ
วท.คณ.121 หลักการทางคณิตศาสตร์
MATH121 Principles of Mathematics
วท.คณ.212 ความน่าจะเป็นและสถิติ
MATH212 Probability and Statistics
วท.คณ.231 พีชคณิตเชิงเส้น 1
MATH231 Linear Algebra 1
วท.คณ.331 พีชคณิตนามธรรม 1
MATH331 Abstract Algebra 1
วท.คณ.351 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
MATH351 Ordinary Differential Equations

2



4







 




























































































5



1

2

3





2. ความรู้
3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4






































- 97 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.คณ.451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
MATH451 Mathematical Analysis
วท.คณ.453 แคลคูลัสขัน้ สูง
MATH453 Advanced Calculus
วท.คณ.454 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
MATH454 Numerical Analysis
วท.คณ.455 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
MATH455 Complex Analysis
วท.คณ.491 สัมมนาคณิตศาสตร์
MATH491 Seminar in Mathematics
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
MATH495 Project of Mathematics
วิชาเอกคณิตศาสตร์
วท.คณ.178 คณิตศาสตร์สําหรับการประกันภัย
MATH178 Mathematics for Insurance
วท.คณ.232 พีชคณิตเชิงเส้น 2
MATH232 Linear Algebra 2

2

3

4










5

1

2





3


4







  

  


































2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4




































































  

  







- 98 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.คณ.322
MATH322
วท.คณ.352
MATH352
วท.คณ.365
MATH365
วท.คณ.421
MATH421
วท.คณ.431
MATH431
วท.คณ.434
MATH434
วท.คณ.435
MATH435
วท.คณ.441
MATH441

ทฤษฎีเซต
Set Theory
การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
Analysis of Secondary School Mathematics
วิยุตคณิตศาสตร์
Discrete Mathematics
ทฤษฎีจํานวน
Theory of Numbers
พีชคณิตนามธรรม 2
Abstract Algebra 2
กึ่งกรุปเบื้องต้น
Introduction to Semigroups
ทฤษฎีกรุป
Group Theory
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
Introduction to Graph Theory

2

3

4

2. ความรู้
5







1

2







 


















 















4









3

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4






































 

  













- 99 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.คณ.442 ทอพอโลยีเบื้องต้น
MATH442 Introduction to Topology
วท.คณ.452 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
MATH452 Partial Differential Equation
วท.คณ.456 สมการเชิงผลต่างเบื้องต้น
MATH456 Introduction to Difference Equations
วท.คณ.457 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น
MATH457 Functional Analysis
วท.คณ.462 คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์
MATH462 Mathematics Software
วท.คณ.466 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
MATH466 Mathematical Models in Life Science
วท.คณ.341 รากฐานเรขาคณิต
MATH341 Foundation of Geometry
วิชาเอกสถิติประยุกต์
วท.สถ.112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
STAT112
Statistical Analysis

2

3

4

2. ความรู้
5

1








 

































 

 






















































 












4







3







2

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4












- 100 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
วท.สถ.221
STAT221
วท.สถ.222
STAT222
วท.สถ.233
STAT233
วท.สถ.234
STAT234
วท.สถ.235
STAT235
วท.สถ.331
STAT331
วท.สถ.332
STAT332
วท.สถ.335
STAT335
วท.สถ.336
STAT336

สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
Mathematical Statistics 1
สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
Mathematical Statistics 2
เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
Sampling Techniques
โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1

2

4

5

1








Programming Application for Statistics and Research 1

โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2
Programming Application for Statistics and Research 2

การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
สถิตินอนพาราเมตริก
Nonparametric Statistics
แผนแบบการทดลอง 1
Experimental Design 1
แผนแบบการทดลอง 2
Experimental Design

3

2. ความรู้
2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4








































































































































- 101 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

วท.สถ.337
STAT337
วท.สถ.338
STAT338
วท.สท.339
STAT339
วท.สถ.352
STAT352
วท.สถ.355
STAT355

การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
Statistical Quality Control
เทคนิคการพยากรณ์
Forecasting Techniques
อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
Time series and Index number
การวิเคราะห์การตัดสินใจ
Decision Analysis
คณิตศาสตร์การเงิน
Mathematics for Finance

วท.สถ.356
STAT356

โปรแกรมประยุกต์สําหรับการสร้างแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ

วท.สถ.357
STAT357
วท.สถ.431
STAT431
วท.สถ.436
STAT436

การวิจัยการดําเนินการ
Operation Research
หลักการวิจัย
Principles of Research
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
Multivariate Analysis

Programming Application for Optimization Modeling

1

2





3

4

2. ความรู้
5

1

2

3

4

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4















































































































































- 102 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

วท.สถ.451 การจําลองข้อมูล
STAT451 Simulation
วท.สถ.452 การทําเหมืองข้อมูลทางสถิติ
STAT452
Data Mining in Statistics
วิชาประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
วท.คณ.391
MATH391

เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
Preparation for Professional Experience in Mathematics





3

4































5



1

2

3



4

2. ความรู้

4. ทักษะความสัมพันธ์ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
3. ทักษะทางปัญญา
ระหว่างบุคคล
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2
1
2
3
1
3
1
2
3
4











วท.คณ.392 ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพคณิตศาสตร์
MATH392 Field Professional Experience in Mathematics

                 

วท.คณ.498 เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
MATH498 Co-operative Education Preparation in Mathematics



วท.คณ.499 สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
MATH499 Co-operative Education in Mathematics

                 



















- 103 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใช้ระดับคะแนน (เกรด)
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และประกาศมหาวิทยาลัย
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ได้สําเร็จการศึกษา
มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมิน
ภายนอกสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบภายในระดับรายวิชาให้นักศึกษาสามารถประเมินการเรียนการสอนใน
ระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การประเมินข้อสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
มีการกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยเน้นการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอย่างต่อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับ
มาปรั บ ปรุ ง กระบวนการการเรี ย นการสอน และหลั ก สูต รแบบครบวงจร รวมทั้ ง การประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยดําเนินการดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
2.2.1 ภาวะการณ์ได้งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ หน่วยงาน องค์กร โดยการขอเข้าสัมภาษณ์
หรือการแบบส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทํางาน
ในสถานประกอบการนั้นๆ ในคาบระยะเวลาต่างๆ เช่น ปีที่ 1 ปีที่ 5 เป็นต้น
2.2.3 การประเมินตําแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
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โอกาสในระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
2.2.5 การประเมินจากนักศึกษาเก่า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
2.2.6 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์
พิเศษต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัตอิ ื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้
และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
2.2.7 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่งอาทิ (ก) จํานวนงานวิจัย (ข)จํานวน
สิทธิบัตร (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทําประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
3.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา.........2.00.........(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
3.3 เกณฑ์ อื่ น ๆ (เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553)
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1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนวิจัย สําหรับนักวิจัยหน้าใหม่
1.3 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัย การทําวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.4 มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล
2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ของอาจารย์
2.1.3 จัดอบรมการทําสื่อการสอนแบบต่าง ๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ต้งั กลุ่มวิจัย
2.2.2 กระตุ้นให้อาจารย์ทําผลงานทางวิชาการ
2.2.3 กระตุ้นให้อาจารย์ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารการจัดการหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทําหน้าที่กํากับ ดูแล และ
ให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่หลักสูตรได้
กําหนดใช้เป็นมาตรฐานตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยหลักสูตรมี
แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ ดังนี้
1.1 มีกรรมการบริหารหลักสูตร โดยจัดให้มีกรรมการบริหารหลักสูตรทําหน้าที่กํากับดูแล
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
1.2 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 6 คน และไม่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร
เกินกว่า 1 หลักสูตร
1.3 อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร อย่างน้อย 2 คน
1.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี และให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6
1.5 การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานโดยมีการดําเนินงานามตัวบ่งชี้บังคับที่ 1-5 ดังนี้
1.5.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 60 มี ส่วนร่ วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
1.5.2 หลักสูตรได้จัดทํารายละเอียดของรายวิชาต่างๆ ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้อง
กั บ มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ต ามมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ ที่หลักสูตรได้กําหนดใช้เป็นมาตรฐาน ดังนี้
1) หลักสูตรได้จัดทําตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกรายวิชา
2) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาเอก
3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบ มคอ.5-6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชาเอก
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ มุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ฑิ ต สามารถ
ประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะ
ของบัณฑิต โดยต้องมีคุณสมบัติดังนี้
2.1.1 มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ในการดํ า รงชี วิ ต และประกอบอาชี พ และมี ค วาม
รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1.2 มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความ
ใฝ่ร้แู ละสามารถพัฒนาความรู้ใหม่
2.1.3 มี ค วามสามารถในการจั ด ระบบความคิ ด คิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ อ ย่ า งมี
เหตุผลและคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.1.4 มี ค วามพร้ อ มในการทํ า งานอยู่ เ สมอและมี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการพั ฒ นาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
2.1.5 มี ค วามสามารถสู ง ในการนํ า ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ไ ปใช้ ใ นการ
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
2.2 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2.2.1 มี ก ารจั ด การสํ า รวจหรื อ นํ า ข้ อ มู ล วิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
2.2.2 มีการจัดการสํารวจความพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต เมื่อครบรอบหลักสูตรเพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีกระบวนการการรับนักศึกษา
เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ประจําหลั กสู ตรและอาจารย์ ผู้สอนร่วมกั น
ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการรับนักศึกษา เกณฑ์การรับนักศึกษา การร่วมกันจัดทําข้อสอบ และ
คัดเลือกเพื่อส่งให้มหาวิทยาลัยนําไปจัดสอบคัดเลือกนักศึกษา และหลักสูตรมีการแต่งตั้งกรรมการ
สอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่มคี ุณสมบัติตามเกณฑ์ รวมถึงมีการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา
เพื่อมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาฯ
มีกระบวนการในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตร อาจารย์ผ้สู อน และคณะร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานซึ่งจําเป็นต่อความ
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ประเมิ น ความรู้ พื้ น ฐานก่ อ นเข้ า เรี ย น เพื่ อ กํ า หนดกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาในการเตรี ย มความพร้ อ มให้
เหมาะสมกับนักศึกษา นอกจากนั้นหลักสูตรยังมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในหลักสูตร
สาขาวิชาเอง และมีการติดตามผลการเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง
3.2 การให้คําแนะนํานักศึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต ร และอาจารย์ ผู้ ส อนร่ ว มกั น พิ จ ารณาคั ด เลื อ กอาจารย์ ที่
ปรึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้ามาใหม่ จากนั้นส่งชื่อให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดย
มหาวิทยาลัยกําหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ โดยนักศึกษาที่มีปัญหา
ในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิต หรือการร่วมกิจกรรมต่างๆ สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยมี
การกําหนดชั่วโมงให้คําปรึกษา (home room) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ท้ังเป็นกลุ่ม และเข้า
ปรึกษาได้รายบุคคล นักศึกษาคนใดมีปัญหาเร่งด่วน ต้องการคําปรึกษาแบบส่วนตัว ก็สามารถนัด
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเข้าพบได้
3.3 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา
มีการประเมินศักยภาพนักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพิ่มเติม
อย่างเหมาะสมในแต่ละกลุ่มหรือชั้นเรียน เพื่อให้นักศึกษะมีความรู้ความสามารถในการเรียน ด้าน
วิชาการ และทักษะด้านอาชีพเพิ่มขึ้น เช่น การจัดโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อเป็น
การแนะนําข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่นักศึกษาจะออกไปฝึกงานตามสถานที่จริง โดยมีการแลกเปลี่ยน
จากรุ่นพี่ที่เคยไปฝึกมาแล้ว และมีการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก มีการจัดระบบการ
ฝึ ก ประสบการณ์ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ จ ากประสบการณ์ จ ริ ง นอกจากนั้ น มี กิ จ กรรมการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชี พ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การปฏิบัติงานในท้องถิ่น โดยใช้ชุมชนเป็ น
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าถึงท้องถิ่นอย่างแท้จริง นักศึกษาร่วมเป็นผู้ช่วย
วิทยากรที่จะสามารถนําความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปใช้
ในการทํ า งานในอนาคตได้ ซึ่ ง การจั ด กิ จ กรรม หรื อ โครงการต่ า งๆ เป็ น การเพิ่ ม ทั ก ษะให้ กั บ
นักศึกษาในด้านต่างๆเพิ่มเติมจากการเรียน ซึ่งจะส่งผลต่อการคงอยู่ และการสําเร็จการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
มีการประเมินความพึงพอใจในด้านต่างๆ โดยนักศึกษา และมีช่องทางในการรับข้อ
ร้องเรียนตลอดหลักสูตร กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยหรือข้อร้องเรียนต่างๆ เช่น เกี่ยวกับการให้
คํ า ปรึ ก ษา การเรี ย นการสอน หรื อผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใด สามารถที่ จ ะยื่น คํ า ร้ อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
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ตามความเหมาะสมและยุติธรรม
4. การบริหารคณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์และวิธีการของมหาวิทยาลัยฯ
โดยหลักสูตรสาขาวิชาเป็นผู้กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และ
คุณสมบัติที่ต้องการ การออกข้อสอบข้อเขียน และเป็นกรรมการในการสอบสัมภาษณ์ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยฯ และคณะฯ มีการพัฒนาอาจารย์ใหม่โดยมีระบบอาจารย์พี่เลี้ยง มีคู่มือสําหรับ
อาจารย์ใหม่เพื่อแนะนําระเบียบวินัยการปฏิบัติตน การจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงมหาวิทยาลัยฯ มีการจัดฝึกอบรมเทคนิควิธีการสอน การประเมินผล และการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับคณาจารย์ใหม่
4.2 แต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรมีการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรเพื่อทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์
ประจําหลักสูตรโดยพิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตรงตาม TQF จากอาจารย์ผู้สอนภายใน
สาขาวิชา หรือคณะ กรณีที่อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดก็จะเข้าสู่กระบวนการในการ
พิจารณาเปิดรับอาจารย์ใหม่ (ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย) และหากมีการเปลี่ยนแปลง
รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร ทางหลักสูตรจะยื่นคําร้องตามแบบฟอร์ม สมอ.08 เพื่อเสนอผ่าน
คณะกรรมการการจั ด การการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี สภาวิ ช าการ และสภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามลําดับ โดยทางมหาวิทยาลัยดําเนินการแจ้งต่อทางสกอ. ภายใน 30 วัน
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สําหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสําคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์
ตรงจากการปฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายว่าบางรายวิชาจะต้องมีการเชิญ
อาจารย์พิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงและจะต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอย่างต่ําปริญญาโท
4.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
มีกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยมีการประชุมเพื่อสํารวจความ
ต้ อ งการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ ร่ ว มกั น จั ด ทํ า แผนการบริ ห ารและพั ฒ นาอาจารย์ จั ด สรร
งบประมาณในการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ มี ก ารอบรมให้ ค วามรู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภาระงานที่
รับผิดชอบโดยการสนับสนุนจากคณะฯ และมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการ
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อาจารย์ที่ได้รับรางวัลหรือได้ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารย์
ผู้สอน ประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับ
การจัดทํารายวิชา การวางระบบผู้สอน การประเมินผู้เรียน การประเมินผล และให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิ ชา ตลอดจนประชุมปรึ กษาหารื อเพื่อนํ าข้ อมู ลต่ างๆ มาประกอบการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หาแนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนให้ บ รรลุ ต ามปรั ช ญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
5.2 การเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน โดยยึดหลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
การบูรณาการการเรียนการสอนกับองค์ความรู้งานวิจัย บริการวิชาการ และศิลปะวัฒนธรรม
เพื่อให้นักศึกษาเกิดทักษะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้และมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3 และมคอ.4) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนที่หลากหลาย
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรสาขาวิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปีจากคณะ ทั้งงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หลักสูตรใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนทั้งหนังสือ ตําราและการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล
จากสํานักวิทยบริการและเทคโนยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และคณะ เช่น หอสมุด ห้องบริการ
คอมพิวเตอร์
6.2 การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณาจารย์ประจําหลักสูตรสาขาวิชา และอาจารย์
ผู้สอน ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน และประสานงาน
กับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เ กี่ยวข้ องเพื่อ
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จัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือตลอดจน
สื่ออื่นๆ ที่จําเป็นในส่วนของคณะฯ
6.3 การประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้บริการ และการสํารวจความพึง
พอใจของนั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ใ นการเรี ย นการสอน เพื่ อ นํ า มา
วางแผนในการปรั บปรุง พัฒนา และจัดหาสิ่ งสนับ สนุนการเรียนรู้การเรียนรู้ให้ เพียงพออย่ าง
เหมาะสม
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
1) อาจารย์ ป ระจํ า หลั ก สู ต รอย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3) มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด X
X
X
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนิ นการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
X
X
X
มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั งสิ้ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จั ด ทํ า รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา X
X
X
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จากผลการประเมินการดํ าเนิ น งานที่
X
X
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
X
X
X
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10)จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
X
X
X
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X
X

- 113 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินงานของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนําหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
1.1.2 อาจารย์รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์ท่านอื่น หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนสําหรับรายวิชา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ โดยใช้
แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผ้สู อน
1.1.4 ประเมิ น จากการเรี ย นรู้ ข องนัก ศึ ก ษาจากพฤติ ก รรมการแสดงออก การทํ า
กิจกรรม และผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
1.2.2 การประเมิ น การสอนของอาจารย์ จ ากการสั ง เกตในชั้ น เรี ย นถึ ง วิ ธี ก ารสอน
กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
1.2.3 การทดสอบการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอื่น
โดยใช้ข้อทดสอบกลางของเครือข่ายสถาบัน หรือของสมาคมวิชาชีพทั้งนี้มีการประเมินกลยุทธ์การ
สอนดังนี้
1) การประชุมร่วมกันของอาจารย์ในหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
การใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการสอนที่ใช้
3) ประเมิ น การเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาจากพฤติ ก รรมการแสดงออก การทํ า
กิจกรรมและผลการสอบการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
1.3 การวัดและประเมินผลนักศึกษา อย่างน้อยให้เป็นไปตามประกาศดังนี้
1.3.1 ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ว่า
ด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
1.3.2 ข้ อบั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ พิ บู ลสงคราม ว่ า ด้ ว ยการจัดการศึ กษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)
1.3.3 การมีกลยุทธ์การประเมินผลและทวนสอบว่าเกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
จริง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า และระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรใน

- 114 เอกสารรายละเอียดหลักสูตร และรายละเอียดรายวิชา การประเมินผลของแต่ละรายวิชาเป็นความ
รับผิดชอบของผู้สอน เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบปฏิบัติ การสังเกตพฤติ
กราม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมินตนเองของผู้เรียน
ส่วนการประเมินผลหลักสูตร เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น
การประเมินข้อสอบ การเทียบเคียงข้อสอบกับสถานศึกษาอื่น การสอบด้วยข้อสอบกลางของ
สาขาวิชา การประเมินของผู้จ้างงาน การประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถ้ามี) เป็นต้น
นอกจากนี้ การประเมินผลความรู้ สามารถพิจารณาได้จากมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ความรู้เพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ มีความสํานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้นจึงมีการกําหนด
“ตัวบ่งชี้” ไว้ดังนี้
1.1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้างและ
ประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
1.1.2 บั ณ ฑิ ต มี จิ ต สํ านึ ก ดํ า รงชี วิ ต และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ต ามความรับ ผิ ด ชอบโดยยึ ด
คุณธรรมจริยธรรม
1.1.3 บัณฑิตมีสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
การประเมินตัวบ่งชี้ด้านบนนี้จะทําได้เฉพาะเมื่อนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา และ
ระหว่างเวลานี้การหมั่นให้นักศึกษาตระหนักถึงตัวบ่งชี้ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งเดียวที่ทําได้ การฝึก
นักศึกษาซ้ําๆ ในเรื่องที่อยู่ในตัวบ่งชี้จะทําให้แนวคิดนี้ฝังอยู่ในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลอง
สถานการณ์ต่างๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาว่ามีคุณสมบัติที่ต้องการหรือยัง น่าจะเป็น
แนวทางที่ใช้เพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัวบ่งชี้ท้งั หมดนี้
แนวทางการจํ า ลองสถานการณ์ เ พื่ อ ประเมิ น ตามตั ว บ่ ง ชี้ ด้ า นบนอาจทํ า โดยให้
นักศึกษาทําโครงการวิชาการร่วมกัน พฤติกรรมของนักศึกษาจะถูกสังเกตและประเมินระหว่างการ
ทําโครงการโดยอาจารย์ที่ควบคุมโครงการ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
หลักสูตรมีความพร้อมเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ.

- 115 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมิ น คุณ ภาพการศึ ก ษาประจํ าปี ตามตัว บ่ ง ชี้ ใ นหมวดที่ 7 ข้ อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ในข้ อ 2.1 จะทํ า ให้ ท ราบปั ญ หาของการบริ ห ารหลั ก สู ต รทั้ ง ใน
ภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุง
รายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทําได้ตลอดเวลาที่
พบปัญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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- 119 ตอนที่ 1 แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
ความเป็นมา
สื บ เนื่อ งจากหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ชาต่ าง ๆ ของคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน เป็นหลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พ.ศ. 2555 นํามาปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
แนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร
แนวคิ ด ในการจั ด ทํ า หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ คํ า นึ ง ถึ ง
คุณลักษณะของหลักสูตรที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง ตอบสนองต่อปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในขณะเดียวกันต้องมี
ความเป็นสากล พร้อมทั้งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นการจัดทําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงมีแนวคิดดังนี้
1. หลักสูตรมีเอกลักษณ์ของตนเอง โดยไม่ซ้ําหรือเหมือนกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่นโดยยึดหลักการตอบสนองต่อบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น มีความเป็นท้องถิ่นเพื่อผลิตกําลังคนให้กลับไปพัฒนาท้องถิ่น
2. เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เพิ่มทักษะความสามารถระดับสูงแก่นักศึกษา บูรณาการ
กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติอย่างยั่งยืน
3. เปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมื อกันในระหว่างสถาบันการศึ กษา หน่วยงานต่ างๆ ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน การใช้ทรัพยากรฐานข้อมูล ความรู้และภูมิปัญญาร่วมกัน แบบมีส่วนร่วมที่
ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เพื่อเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นกับองค์
ความรู้ใหม่ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด
แนวคิดและทิศทางในการจัดทําหลักสูตร ดําเนินการโดยการศึกษาจากแหล่งข้อมูลดังนี้
1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ พุทธศักราช 2554
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. การวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
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ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและยกร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 178/2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร ลงวันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558
2. จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559
3. นําเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11(2/2559) ในวันที่ 20 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559
4. ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุมครั้ง
ที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
5. นําเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 57(2/5/2559) เมื่อวันที่ 23 เดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2559
6. นําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการประชุมครั้งที่ 125
(9/2559) เมื่อวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2559

ที่
1.
2.
3.
4.
5.

รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คณะ
หน่วยงาน
ผศ.ดร.อัญชลี แก้วเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ. ดร.อนามัย นาอุดม
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นายอมร อ่อนสี
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
นางสาววีรญา แสนทิตย์
ธนาคารกรุงเทพ สาขา พิษณุโลก

- 121 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560
1. ผู้วพ
ิ ากษ์หลักสูตร :
ดร.อัญชลี แก้วเจริญ
ตําแหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงรหัสรายวิชาเรียบร้อย
1. ควรแก้ไขรหัสวิชาสําหรับแผนฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามของหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ (แขนงคณิตศาสตร์) ในรายวิชา
เศรษฐกิจพอเพียงหน้า 27 แก้ไขรหัสรายวิชา
จากเดิมคือเลข 134 เป็นเลย 103
2. แก้ไขให้นกั ศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไม่
2. ควรแก้ไขในหน้าที่ 38 และหน้าที่ 52 ว่า
จําเป็นต้องเรียนรายวิชา วท.คณ.391 การเตรียม
นักศึกษาที่เลือกเรียนแผนสหกิจศึกษาไม่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
จําเป็นต้องเรียนรายวิชา วท.คณ.391 การ
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
3. ควรปรับปรุงหน้าที่ 10 เกี่ยวกับแผนพัฒนา 3. ปรับปรุงอัตตลักษณ์ในแผนการพัฒนา/
ปรับปรุง ในส่วนของหัวข้อแผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอัตตลักษณ์เหมือนกับ
เรียบร้อยแล้ว
แผนพัฒนาฯ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้
วิพากษ์หลักสูตรฯ จึงแนะนําให้เปลี่ยนเป็น
แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู
สงครามแทน
4. ปรับปรุงลําดับการเรียนรายวิชาสมการเชิง 4. แก้ไขลําดับการเรียนในรายวิชาดังกล่าว
อนุพันธ์ควรเรียนก่อนรายวิชาแคลคูลัสขั้นสูง
เรียบร้อย
5. ควรปรับปรุงรูปแบบเล่มหลักสูตรเรื่องการ 5. ปรับปรุงแก้ไขการเว้นวรรคเรียบร้อย
เว้นวรรค ซึ่งพบว่าบางหน้าของเล่มหลักสูตรฯ มี
การเว้นระยะห่างมากเกินไปควรปรับปรุงแก้ไข
6. ควรปรับปรุงหน้า 69 ในคําอธิบายรายวิชา 6. ปรับปรุงแก้ไขคําอธิบายรายวิชาเรียบร้อย
พีชคณิตเชิงเส้น 1 ให้แก้ไขจาก ดีเทอร์แนนต์
เป็นดีเทอร์มิแนนต์
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: ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มรายชื่อให้ตรงและเกี่ยวข้อง
1. เพิ่มรายละเอียดดังกล่าวลงในเล่มหลักสูตรฯ
ตัวอย่างเช่น ครู อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ใน
เป็นที่เรียบร้อย
สถาบันการศึกษาภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น
3. ผู้วิพากษ์หลักสูตร : ดร.อนามัย นาอุดม
ตําแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาสถิติ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
1. ควรให้นกั ศึกษาเป็นผู้เลือกลงทะเบียนเรียนใน 1. ทางหลักสูตรได้ปรับแก้ให้นักศึกษาสามารถ
รายวิชาศึกษาทั่วไป ทีน่ ักศึกษาสนใจ
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไปทีส่ นใจได้
2. ข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุผลในการเปิดแขนงสถิติ 2. ในทีป่ ระชุมฯ คณาจารย์ในแขนงสถิติประยุกต์ ได้
ประยุกต์ เนื่องจากเห็นว่า มีวิชาแกนทีน่ กั ศึกษา ให้เหตุผลสําหรับการเปิดแขนงสถิติประยุกต์ว่า เพื่อ
แขนงสถิติประยุกต์ต้องเรียนเป็นรายวิชาทาง
เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาจํานวนนักศึกษาที่
คณิตศาสตร์มากเกินความจําเป็น ซึ่งเห็นว่า
เรียนในหลักสูตรสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งมี
แขนงสถิติประยุกต์มีความจําเป็นต้องเรียนวิชา
จํานวนนักศึกษาน้อยมาโดยตลอด และทางคณะฯ
คณิตศาสตร์เพียงบางวิชาที่เป็นพื้นฐาน เช่น
เห็นว่าเป็นจุดไม่ค้มุ ทุนทีจ่ ะเปิดหลักสูตรนี้ต่อไป
วิชาแคลคูลัส และพีชคณิตเชิงเส้น เป็นต้น
เนื่องจากอาจารย์ในหลักสูตรดังกล่าว มีศักยภาพ
และมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวนหลาย
ท่าน ทางคณะฯ จึงได้เสนอให้มีการเปิดแขนงสถิติ
ประยุกต์ร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร์
3. ควรปรับปรุงรายวิชาสถิติทางชีววิทยา หน้า 3. หลักสูตรฯ อยู่ในระหว่างการปรึกษาหารือกันใน
21 เนื่องจากคําอธิบายรายวิชาของวิชาดังกล่าว หลักสูตรฯ
มีส่วนคล้ายกับวิชาสถิติวิเคราะห์และวิชาความ
น่าจะเป็นและสถิติ ผู้วิพากษ์หลักสูตรฯ จึง
แนะนําให้เปลีย่ นวิชาดังกล่าวเป็นวิชาสถิติ
วิเคราะห์หรือวิชาความน่าจะเป็นและสถิติแทน
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
ซึ่งจะสังเกตเห็นได้จากคําอธิบายรายวิชาที่มี
ความซ้ําซ้อนกันในหน้าที่ 67 วิชาสถิติทาง
ชีววิทยา หน้าที่ 68 วิชาความน่าจะเป็นและ
สถิติ และหน้าที่ 75 วิชาสถิติวิเคราะห์
4. แนะนําให้ปรับแก้หน้าที่ 3 ข้อ 7 จากปี
การศึกษา 2561 เป็น ปีการศึกษา 2562
5. ควรปรับปรุงเล่มหลักสูตรหน้า 24 เกีย่ วกับ
วิชาเอกเลือกของแขนงสถิติประยุกต์ว่ารายวิชา
การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 1 และรายวิชาการ
วิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 2 ควรรวมเป็นวิชา
เดียวกัน และตัดเนื้อหาในส่วนทีไ่ ม่ทันสมัย
ออกไป และวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ
วิจัย 1 และวิชาโปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและ
วิจัย 2 ควรปรับให้เป็นวิชาเดียวกัน นอกจากนี้ผู้
วิพากษ์หลักสูตรฯ ได้ให้คําแนะนําเกี่ยวกับ
เงื่อนไขการผ่านรายวิชา ในรายวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ด้านสถิติและวิจยั ว่าควรผ่านรายวิชา
รายวิชาการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุด้วย
6. แนะนําให้ตรวจสอบรายวิชาหลักสถิติว่า
ยังคงมีอยู่ในแผนการศึกษาของนักศึกษาแขนง
สถิติประยุกต์หรือไม่
7. แนะนําในเล่มหลักสูตรหน้า 79 เกี่ยวกับวิชา
อนุกรมเวลาและเลขดัชนีซึ่งไม่ควรแยกออกเป็น
รายวิชาดังกล่าวเนื่องจากเนื้อหาสามารถนําไป
สอนแทรกในรายวิชาอื่นได้แต่หากหลักสูตรฯ
ต้องการให้นกั ศึกษาเรียนในเนื้อหาดังกล่าว จึง
แนะนําให้สร้างเป็นรายวิชาสถิติธรุ กิจแทน
8. แนะนําเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์สําหรับการ
ประกันภัยว่า ควรอยู่ในวิชาเอกเลือกของแขนง
สถิติประยุกต์ด้วย

รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

4. ปรับปรุงแก้ไขปีการศึกษาเรียบร้อย
5. ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาโปรแกรม
ประยุกต์ 1 และ 2 ควรจะยุบให้เหลือแค่รายวิชา
เดียว
รวมวิชาการวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ 1 และ 2 เป็น
วิชาเดียวกันโดยเปลี่ยนเนื้อหาในวิชาการวิเคราะห์
ตัวแปรเชิงพหุ 2 มาเน้นทางการใช้โปรแกรม

ตัดรายวิชาหลักสถิติออกจากแผนการเรียนของ
แขนงสถิติประยุกต์แล้วให้นักศึกษาเรียนวิชาสถิติ
เชิงวิเคราะห์แทน
ไม่ปรับแก้

ไม่ปรับแก้
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รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
9. ให้ตรวจสอบคําศัพท์ทางสถิติเพื่อให้ตรงกับ 9. ตรวจสอบคําศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์
คําศัพท์ในพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์
สถิติศาสตร์เรียบร้อย
10. ควรปรับปรุงรายวิชาแผนแบบการทดลอง 2 10. ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาในรายวิชาแผนแบบการ
หน้าที่ 78 เกีย่ วกับคําอธิบายรายวิชาดังกล่าว ทดลอง 2 ให้ตรงกับพจนานุกรมศัพท์สถิติศาสตร์
และย้ายเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมไปใช้
ว่า เนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ในรายวิชาแบบแผนการทดลอง 1
ร่วมควรย้ายไปไว้ในรายวิชาแผนแบบการ
ทดลอง 1
4. ผู้วิพากษ์หลักสูตร :
นายอมร อ่อนสี
ตําแหน่งทางวิชาการ :
สังกัด :
โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ไม่มีข้อเสนอแนะ
5. ผู้วิพากษ์หลักสูตร :
นางสาววีรญา แสนทิตย์
ตําแหน่งทางวิชาการ :
สังกัด :
ธนาคารกรุงเทพ สาขา พิษณุโลก
รายละเอียด/ข้อเสนอแนะ
รายละเอียดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ไม่มีข้อเสนอแนะ
คําแนะนําและข้อเสนอของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในการประชุมครั้งที่ 11(2/2559) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559
รายละเอียด
รายละเอียดการปรับปรุง
เพิ่มหัวข้อตารางเปรียบเทียบรายวิชาใน
ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
หลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในหน้าสารบัญ
ตัดหัวข้อของอาชีพที่สามารถประกอบได้หลัง ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
สําเร็จการศึกษา ในหัวข้อที่ 8.7
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับรายละเอียดในหัวข้อระยะเวลาการศึกษา ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
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ตรวจสอบการพิมพ์ในหัวข้อตัวบ่งชี้ผลการ
ดําเนินงาน
ตรวจสอบจํานวนหน่วยกิต

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คําแนะนําและข้อเสนอของคณะกรรมการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในการประชุมครั้งที่ 46(2/2559) เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559
รายละเอียด
รายละเอียดการปรับปรุง
ในส่วนของประวัติ ให้ตัดสาขาที่มีความชํานาญ ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดการศึกษา
พิเศษออก
ระดับปริญญาตรี
ผลงานวิชาการ ให้ระบุย้อนหลังจาก 2560 ไป ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดการศึกษา
5 ปี
ระดับปริญญาตรี
ปรับวิธีการเขียนบรรณานุกรมในผลงาน
ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดการศึกษา
วิชาการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
ระดับปริญญาตรี
ภาระงานสอนให้ระบุชื่อวิชา
ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
คําแนะนําและข้อเสนอของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ในการประชุมครั้งที่ 57(5/2559) เมื่อวันที่ 23 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559
รายละเอียด

ปรับคําอธิบายรายวิชาและการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน
รายวิชา GSCI340 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดการปรับปรุง
ปรับตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภาวิชาการ

- 126 ตอนที่ 2 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หลักสูตรเดิม
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Mathematics)
: B.Sc. (Mathematics)
วิชาเอก : ไม่มี

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
: วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Mathematics)
: B.Sc. (Mathematics)
วิชาเอก : 2 วิชาเอก ได้แก่
: คณิตศาสตร์
: สถิติประยุกต์
ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ยึดหลัก
มาตรฐานวิชาการที่มุ่งผลิตกําลังคนสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ให้
เป็นบุคคลที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพความก้าวหน้าของวิชาการ การ
จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่เปลี่ยนแปลง

เปิ ด วิ ช าเอกสถิ ติ ป ระยุ ก ต์ เ พิ่ ม เติ ม
ตามศักยภาพของอาจารย์ที่มีอยู่

ป รั บ ป รั ช ญ า ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้
ปรัชญาของหลักสูตร
สอดคล้องกับการเปิด 2 วิชาเอก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ยึดหลัก
มาตรฐานวิ ช าการและวิ ช าชี พ มุ่ ง ผลิ ต กํ า ลั ง คนที่ เ ป็ น นั ก วิ ช าการกึ่ ง วิ ช าชี พ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตามสภาพความก้าวหน้า
ของวิชาการการจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่
ทฤษฎีและความร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อนําไปสู่การพัฒนาความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการและการพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี ส มรรถภาพในวิ ช าชี พ สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ทั้งในด้านเทคนิควิธีการจัดการงานอาชีพและด้านความมีคุณธรรม
นําความรู้
ไม่เปลี่ยนแปลง
ความสําคัญของหลักสูตร
ความสําคัญของหลักสูตร
1. รองรั บความต้องการการเรี ยนต่อระดั บอุ ดมศึกษาของนั กเรีย นระดั บ
1. รองรั บ ความต้ อ งการการเรี ย นต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของนั ก เรี ย นระดั บ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

มัธยมศึกษา
2. รองรับความต้องการกําลังคนด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ
3. รองรับความต้องการกําลังคนที่มีความคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ ของประเทศ
4. สนับสนุนกําลังคนด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับสูงเพื่อ
พัฒนาวิชาการ บุคลากร ด้านคณิตศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้เจริญก้าวหน้า
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพสาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีคุณสมบัติ
ดังนี้
1. สามารถใช้คณิตศาสตร์ในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และบูรณาการเป็น
ระบบรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเรียนรู้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างเหมาะสม
2. เป็น ผู้มีความรู้ ทักษะ และเทคนิควิธีในวิชาคณิตศาสตร์และสามารถ
นําไปใช้ในการประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ เอกชนและอาชีพอิสระได้
3. ยึดมั่นในหลักของคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงใน
การดํารงชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข

มัธยมศึกษา
2. รองรับความต้องการกําลังคนด้านคณิตศาสตร์ของประเทศ
3. รองรับความต้องการกําลังคนที่มีความคิด แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
สร้างสรรค์ ของประเทศ
4. สนับสนุนกําลังคนด้านคณิตศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับสูงเพื่อพัฒนา
วิชาการ บุคลากร ด้านคณิตศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้องให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นนักวิชาการกึ่งวิชาชีพสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติให้มีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์และบูรณา
การเป็นระบบรวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเรียนรู้ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมได้อย่างเหมาะสม
2. เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ทั ก ษะ และเทคนิ ค วิ ธี ใ นวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ และ
สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพในหน่วยงานรัฐ เอกชนและอาชีพอิสระได้
3. ยึดมั่นในหลักของคุณธรรม จริยธรรม และปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวิตและการอยู่ในสังคมอย่างสันติสุข
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงค์ประสงค์
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นให้
ผู้สําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตรงตามความต้องการของสังคมและ
ท้องถิ่นตามคุณวุฒิ ศักยภาพ และสมรรถนะของผู้สําเร็จการศึกษา โดยต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงค์ประสงค์
ไม่มี

สาระการปรับปรุง

ปรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับการเปิด 2 วิชาเอก

ปรั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รให้
สอดคล้องกับการเปิด 2 วิชาเอก
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โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1. กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
5. กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 28 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
- เอกบังคับ 30 หน่วยกิต
- เอกเลือก ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
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รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2. มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีตลอดจนมีความ
ใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่
3. มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผล
และคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและ
ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
4. มีความพร้อมในการทํางานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง
พัฒนางาน และพัฒนาสังคม
5. มีความสามารถสูงในการนําความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการ
วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล
โครงสร้างหลักสูตร รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาเสริมสร้างลักษณะนิสัย
ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 94 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์
27 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก
ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต
- เอกบังคับ
30 หน่วยกิต
- เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2.3 ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต

สาระการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหน่วยกิต
1. หน่วยกิตคงเดิม
2.กําหนดให้เลือกตามกลุ่มวิชา
3.ปรั บ คํ า อธิ บ ายรายวิ ช าและรหั ส
วิชาบางวิชา

1. โครงสร้างหลักสูตรจํานวนหน่วย
กิตเพิ่มขึ้น
2. ปรับโครงสร้าง ปรับคํา
อธิบาย เพิ่มรายวิชาและเปิดใหม่
3. เปิดใหม่รายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม/ สหกิจศึกษา
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วิชาแกนวิทยาศาสตร์
28 หน่วยกิต
วิชาแกนวิทยาศาสตร์
27 หน่วยกิต
มส.ภอ.278 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
GSCI340 ภาษาอังกฤษเทคนิคสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
วท.คม.111 เคมีทั่วไป
3(3-0-6) CHEM111 เคมีทั่วไป
3(3-0-6)
วท.คม.112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1) CHEM112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
1(0-3-1)
วท.ชว.111 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6) BIOL111 ชีววิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
วท.ชว.112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1) BIOL112 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
1(0-3-1)
BIOL415 สถิติทางชีววิทยา
3(2-2-5)
PHYS111 ฟิสิกส์เบื้องต้น
3(3-0-6)
PHYS112 ปฏิบัติการฟิสิกส์เบื้องต้น
1(0-3-1)
วท.ฟส.113 ฟิสิกส์ 1
3(3-0-6)
วท.ฟส.114 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
1(0-3-1)
วท.ฟส.115 ฟิสิกส์ 2
3(3-0-6)
วท.ฟส.116 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2
1(0-3-1)
วท.คณ.113 พืน้ ฐานแคลคูลัส
3(3-0-6) MATH113 พืน้ ฐานแคลคูลัส
3(3-0-6)
วท.คณ.118 แคลคูลัส 1
3(3-0-6) MATH118 แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
วท.คณ.119 แคลคูลัส 2
3(3-0-6) MATH119 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
เอกบังคับ
30 หน่วยกิต
เอกบังคับ
30 หน่วยกิต
วท.คณ.121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6) MATH121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
วท.คณ.212 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6) MATH212 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
วท.คณ.231 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6) MATH231 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(3-0-6)
วท.คณ.331 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6) MATH331 พีชคณิตนามธรรม 1
3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ปรับลดรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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วท.คณ.351 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6) MATH351 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
วท.คณ.451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6) MATH451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
วท.คณ.453 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6) MATH453 แคลคูลัสขั้นสูง
3(3-0-6)
วท.คณ.454 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6) MATH454 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
วท.คณ.455 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-6) MATH455 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
3(3-0-6)
วท.คณ.491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1
1(0-2-1) MATH491 สัมมนาคณิตศาสตร์
1(0-2-1)
วท.คณ.495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2) MATH495 โครงงานทางคณิตศาสตร์
2(0-4-2)
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต เอกเลือก คณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้
โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้
คศ.กศ.241 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2-5)
คศ.กศ.242 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
วท.คณ.178 คณิตศาสตร์สาํ หรับการประกันภัย
3(3-0-6) MATH178 คณิตศาสตร์สาํ หรับการประกันภัย
3(3-0-6)
วท.คณ.221 พัฒนาการของคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
วท.คณ.232 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6) MATH232 พีชคณิตเชิงเส้น 2
3(3-0-6)
วท.คณ.321 ระบบจํานวนและการประยุกต์
3(3-0-6)
วท.คณ.322 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6) MATH322 ทฤษฎีเซต
3(3-0-6)
วท.คณ.333 พีชคณิตบูลีน
3(3-0-6)
วท.คณ.341 รากฐานเรขาคณิต
3(2-2-5) MATH341 รากฐานเรขาคณิต
3(2-2-5)
วท.คณ.352 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
3(2-2-5) MATH352 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
3(2-2-5)
วท.คณ.365 วิยตุ คณิตศาสตร์
3(3-0-6) MATH365 วิยุตคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
วท.คณ.421 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6) MATH421 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
วท.คณ.431 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6) MATH431 พีชคณิตนามธรรม 2
3(3-0-6)
วท.คณ.434 กึ่งกรุปเบื้องต้น
3(3-0-6) MATH434 กึ่งกรุปเบื้องต้น
3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปลี่ยนชื่อรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง

ปรับลดรายวิชา
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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วท.คณ.435 ทฤษฎีกรุป
วท.คณ.441 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
วท.คณ.442 ทอพอโลยีเบื้องต้น
วท.คณ.443 ปริภูมิอิงระยะทาง
วท.คณ.452 สมการเชิงอนุพันธ์ยอ่ ย
วท.คณ.456 สมการเชิงผลต่างเบือ้ งต้น
วท.คณ.461การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
วท.คณ.462 คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์
วท.คณ.463 วิธีทางคณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.คณ.466 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
เอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 30
โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้
-
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3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
-

MATH435 ทฤษฎีกรุป
MATH441 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
MATH442 ทอพอโลยีเบื้องต้น

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
MATH452 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
MATH456 สมการเชิงผลต่างเบื้องต้น
3(3-0-6)
MATH457 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชนั เบื้องต้น
3(3-0-6)
MATH462 คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
MATH466 แบบจําลองทางคณิตศาสตร์ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
เอกเลือก สถิติประยุกต์
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
โดยให้เลือกเรียนจากกลุ่มต่อไปนี้
STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
3(3-0-6)
STAT221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
STAT222 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
STAT233 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
3(3-0-6)
STAT234 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 1
3(2-2-5)
STAT235โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย 2
3(2-2-5)
STAT 331การวิเคราะห์การถดถอย
3(3-0-6)
STAT332 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(3-0-6)
STAT335 แผนแบบการทดลอง 1
3(3-0-6)
STAT336 แผนแบบการทดลอง 2
3(3-0-6)

สาระการปรับปรุง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปิดรายวิชาใหม่
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง
ปรับลดรายวิชา
ไม่เปลี่ยนแปลง

เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
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ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
แผน 1 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
วท.คณ.391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
2(90)
วท.คณ.392 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
4(350)
แผน 2 สหกิจศึกษา
วท.คณ.499 สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
6(--)
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
โดยเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย
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STAT337 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
STAT338 เทคนิคการพยากรณ์
STAT339 อนุกรมเวลาและเลขดัชนี
STA 352การวิเคราะห์การตัดสินใจ
STAT355 คณิตศาสตร์การเงิน
STAT356 โปรแกรมประยุกต์สําหรับการสร้างแบบจําลองเพื่อการตัดสินใจ

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

STAT357การวิจัยการดําเนินการ
STAT431 หลักการวิจยั
STAT436 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
STAT451 การจําลองข้อมูล
STAT452 การทําเหมืองข้อมูลทางสถิติ
ประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษา
แผน 1 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
MATH391 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
1(45)
MATH392 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์
6(270)
แผน 2 สหกิจศึกษา
MATH498 เตรียมสหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
1(45)
MATH499 สหกิจศึกษาคณิตศาสตร์
6(--)
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
โดยเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

สาระการปรับปรุง
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา
เพิ่มรายวิชา

ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
เปิดรายวิชาใหม่
ไม่เปลี่ยนแปลง
ไม่เปลี่ยนแปลง
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- 135 ตอนที่ 1 สรุปผลการสํารวจความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นเพื่อตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะและของมหาวิทยาลัย และเพื่อสนับสนุนกําลังคนด้านคณิตศาสตร์
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องระดับสูงเพื่อพัฒนาวิชาการ บุคลากร ด้านคณิตศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
ให้เจริญก้าวหน้าต่อไปซึ่งสอดคล้องกับแผนการพัฒนาสาขาวิชา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เป็นคณะที่มีศักยภาพในการวิจัย โดยจะเห็นได้จากการประเมินของ สมศ. หรือผลการ
ตรวจการประกันคุณภาพ ที่ได้รับคะแนนการประเมินในหัวข้อการวิจัยอยู่ในเกณฑ์ดี มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พิ บู ล สงครามจึ ง มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นาคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ ห้ มี
ความก้าวหน้าต่อไป การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะเป็นกล
จักรสําคัญอันหนึ่งซึ่งนอกจากจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อ
แก้ปัญหาของท้องถิ่นและสังคม ยังช่วยให้มีการใช้การวิจัยในการพัฒนาการเรียนการสอน เป็นการ
ยกระดับคุณภาพ และประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอีกด้วย
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ทําการส่งแบบสอบถามเพื่อสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายนักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร จํานวน 100 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืน
มา 80 ชุด โดยมีผลการสํารวจดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 80 คน
1. เพศ
เป็นเพศชาย 30 คน(ร้อยละ 37.5) เพศหญิง 50 คน (ร้อยละ 62.5)
2. ความสนใจศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
สนใจ 80 คน (ร้อยละ 100)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของกลุ่มตัวอย่าง
หัวข้อในการประเมิน
1. โครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน

ร้อยละของความคิดเห็น
(5)
(4)
(3)
(2)
98.75 1.25
0
0

(1)
0

ระดับความ
x
พึงพอใจ
4.95 0.14 มากที่สุด
S.D.
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หัวข้อในการประเมิน

(5)

ร้อยละของความคิดเห็น
(4)
(3)
(2)

(1)

x

S.D.

ระดับความ
พึงพอใจ

ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อ
6.25 12.50 50.00 18.75 12.50 2.85 0.9 ปานกลาง
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
3. ชื่อหลักสูตรตรงตามความถนัดและ 21.25 62.50 12.50 3.75
0
4.00 0.7
มาก
ความสนใจ
4. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
25.00 43.75 26.25 5.00
0
3.80 0.6
มาก
5. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน 26.25 32.50 27.50 13.75
0
3.90 0.9
มาก
6. สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับ
3.75 15.00 50.00 22.50 8.75 3.00 0.89 ปานกลาง
สติปัญญาความถนัดและ
ความสามารถ
7. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับ
60.00 28.75 6.25 5.00
0
4.52 0.66 มากที่สุด
ภูมิลําเนาของตัวเอง

หมายเหตุ
4.50 – 5.00
3.50 – 4.49
2.50 – 3.49
1.50 – 2.49
1.00 – 1.49

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก
เห็นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด

ตอนที่ 3 สรุปความต้องการใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้ตอบแบบสอบถามสนใจที่จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยมีความเห็นว่าปัจจัยในการ
เลื อ กศึ ก ษาต่ อ ได้ แ ก่ โครงการกู้ ยื ม เงิ น จากกองทุ น เงิ น ให้ ยื ม เพื่ อ การศึ ก ษา (กยศ.) และ
มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับภูมิลําเนาของตัวเอง อยู่ในระดับดีมาก หัวข้อ ชื่อหลักสูตรตรงตาม
ความถนัดและความสนใจ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
และหัวข้อ สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับสติปัญญา ความถนัด และความสามารถ อยู่ในระดับปาน
กลางถึงดี ส่วนหัวข้อรายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษา อยู่ในระดับน้อยถึง
ปานกลาง

- 137 ตอนที่ 2 ตัวอย่างแบบสอบถาม
แบบสอบถามความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วัตถุประสงค์
แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ข้อมูลจากการทําแบบสอบถามครั้งนี้จะเป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน
โดยเด็ดขาด คณะผู้วิจัยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยใส่เครื่องหมาย √
ลงบนสัญลักษณ์ O หรือช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
แบบสอบถามนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกีย่ วกับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
คําชี้แจง : โปรดเลือกข้อที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ
O ชาย
O หญิง
2. ความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
O สนใจ
O ไม่สนใจ

O อื่น ๆ ระบุ....................

- 138 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม
ความคิดเห็น
หัวข้อในการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
1. โครงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงิน
ให้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
2. รายได้ของผู้ปกครองเพียงพอต่อ
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
3. ชื่อหลักสูตรตรงตามความถนัดและ
ความสนใจ
4. ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
5. ความสะดวกในการเดินทางมาเรียน
6. สาขาวิชาที่เรียนเหมาะสมกับ
สติปัญญาความถนัดและความสามารถ
7. มหาวิทยาลัยอยู่ใน/ใกล้เคียงกับ
ภูมิลําเนาของตัวเอง
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ขอขอบคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
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พิมพ์สําเนา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2549
เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 รวมทั้งมีมาตรฐานและ
คุณภาพสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2)
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ใน
คราวประชุมครั้งที่ 19 (3/2549) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ข้ อ บั ง คั บ นี้ เ รี ย กว่ า "ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พิ บู ล สงคราม ว่ า ด้ ว ยการจั ด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549"
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับสําหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง และประกาศอื่นใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 4 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
การตีความ การวินิจฉัยปัญหา อธิการบดีจะขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการเพื่อ
ประกอบการพิจารณาก็ได้
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“สภาวิชาการ” หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะหรือวิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย” หมายความว่า คณะกรรมการประจํา
คณะหรือวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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หมายความว่ า คณบดีคณะหรือวิ ทยาลั ยที่เป็นส่วนราชการตาม
กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า อาจารย์ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา
เกี่ยว กับการศึกษาของนักศึกษา โดยคําแนะนําของคณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัย
“ปีการศึกษา” หมายความว่าระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนของปีหนึ่งถึงวันที่ 31
พฤษภาคมของปีถัดไปเป็นหนึ่งปีการศึกษา
“ภาคการศึกษาปกติ” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบทวิภาค โดย 1 ปี
การศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
15 สัปดาห์
“ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน” หมายความว่า ภาคการศึกษาในระบบไตรภาคโดย 1
ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์
หมวด 1
การรับเข้าศึกษา
ข้อ 6 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเว้นแต่หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องจะต้องสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงหรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่า
ข้อ 7 การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกเป็นนักศึกษา
7.1 มหาวิทยาลัยจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยม ศึกษา
ตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น คราวๆไป ตามประกาศและรายละเอี ย ดที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7.2 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่ได้รับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
หรือผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาหนึ่ง
สาขาวิชาใดของมหาวิทยาลัยตามระเบียบหรือเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาขาวิชานั้นๆ
7.3 มหาวิทยาลัยอาจสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกนักศึกษาจากสถาบัน อุดมศึกษา
อืน่ เพื่อเข้าศึกษาในชั้นปีที่ 2 ตามความต้องการของคณะและสาขาวิชา
ข้อ 8 ประเภทของนักศึกษา

- 143 8.1 นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรี
8.2 นักศึกษาไม่เต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 6 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยรับเข้าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม่เต็มเวลา
8.3 นักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให้ลงทะเบียนเรียนและ/
หรือทําการวิจัย โดยไม่มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ข้อ 9 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
9.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นว่ามีวิทยฐานะเทียบเท่ามหาวิทยาลัย
9.2 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
9.2.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 6
9.2.2 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาซึ่ ง มี วิ ท ยฐานะเที ย บเท่ า
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าหนึ่งปีการศึกษา
9.2.3 มีผลการเรียนจากสถาบันเดิมโดยมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 2.00 และมีรายวิชาที่ได้เรียนมาแล้วจากสถาบันเดิม เทียบได้กับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตาม
แผนการศึกษาของสาขาวิชาที่จะรับโอนมาได้เป็นหน่วยกิตสะสม ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต และมี
ค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยของรายวิชาที่เทียบโอนทั้งหมดไม่น้อยกว่า 2.50 สําหรับระยะเวลา
การศึกษาต้องไม่เกิน 2 เท่าของแผนการศึกษา โดยนับตั้งแต่ภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาจากสถาบันเดิม ทั้งนี้จะต้องมีจํานวนหน่วยกิตที่เรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของจํานวนหน่วยกิตรวมทั้งหมดของหลักสูตร
9.3 การขอโอนมาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.3.1 ยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัย
ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
9.3.2 ติดต่อขอให้สถาบันเดิมจัดส่งระเบียนผลการเรียน และรายละเอียด
เนื้อหารายวิชาที่ได้เรียนไปแล้วมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
9.4 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับโอนโดยความเห็นชอบของคณะ สาขาวิชา และ/
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 10 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 11 การศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง
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นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่เทียบเท่า อาจขอเข้าศึกษาต่อเพื่อปริญญาตรีสาขาวิชาอื่นเป็นการเพิ่มเติมได้
11.2 การแสดงความจํานงขอเข้าศึกษาต้องยื่นคําร้องต่อมหาวิทยาลัยตามแบบที่
กําหนด โดยส่งถึงมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนเปิดปีการศึกษา
11.3 การรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าโดยความเห็นชอบของคณะ
สาขาวิชา และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
11.4 การเทียบโอนหน่วยกิต
11.4.1 รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วทั้งหมดในปริญญาเดิม จะได้รับพิจารณา
เทียบโอน เพื่อใช้ในแผนการศึกษาของสาขาวิชาใหม่ รายวิชาที่โอนหน่วยกิตไม่ได้ให้ตัดออก
11.4.2 การเทียบโอนหน่วยกิตให้นําความตามข้อ 10 มาใช้โดยอนุโลม
11.5 นั ก ศึ ก ษาอาจขอศึ ก ษาในหลั ก สู ต รควบ 2 ปริ ญ ญาได้ ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 12 การรายงานตัวเป็นนักศึกษา
12.1 ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและผู้ที่ได้รับคัดเลือกตามข้อ 7 ข้อ 9 และข้อ 11 ไป
รายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนด พร้อมด้วยหลักฐาน
ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ทราบ
12.2 ผู้ที่ไม่ไปรายงานตัวภายใน 10 วัน นับจากวันที่กําหนดให้รายงานตัวจะถือว่า
สละสิทธิ์การเข้าเป็นนักศึกษา
หมวด 2
การจัดการศึกษา
ข้อ 13 ระบบการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น 3 รูปแบบ คือ
การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย การศึกษาภาคปกติ และการศึกษาเพื่อปวงชน การศึกษานอก
ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยจัดระบบการศึกษาดังนี้
13.1 การศึกษาในระบบ ประกอบด้วย
13.1.1 การศึกษาภาคปกติ เป็นการจัดการศึกษาในเวลาราชการ ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนด้วยก็ได้ ภาค
การศึกษาฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงเรียน และ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ หรืออาจเทียบ
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ชั่วโมงเรียนและจํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 1 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
กรณีที่หลักสูตรสาขาวิชาใดประกอบด้วยรายวิชาที่จําเป็นต้องเปิดสอนใน
ภาคฤดูร้อน เพื่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามหรือกรณีศึกษา
เฉพาะ การบริหารจัดการรายวิชานั้นให้ถือเสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของภาคการศึกษาปกติ
13.1.2 การศึกษาเพื่อปวงชน เป็นการจัดการศึกษานอกเวลาราชการ ใช้
ระบบไตรภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน 1 ภาคการศึกษาเพื่อ
ปวงชนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ โดยกําหนดจํานวนชั่วโมงและจํานวนหน่วยกิต
ของรายวิชาเป็นสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติหรืออาจเทียบจํานวนชั่วโมงและ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมกันใน 3 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชนเท่ากับจํานวนชั่วโมงเรียนและ
จํานวนหน่วยกิตของรายวิชารวมใน 2 ภาคการศึกษาปกติโดยประมาณ
13.2 การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนด
จุดมุ่งหมาย รูปแบบการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็น
เงื่อนไขสําคัญของการศึกษาสําเร็จการศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม ซึ่งรายละเอียดให้เป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย
13.3 การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ เ รี ย นรู้ ด้ ว ย
ตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์
สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหล่งความรู้อื่นๆ สําหรับจํานวนหน่วยกิต และปริมาณการเรียนรู้
ของแต่ละรายวิชาให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 14 หลักสูตรสาขาวิชา โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชาประกอบด้วย หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรีโดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิต ของแต่ละ
หมวดวิชา ดังนี้
14.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่าง
กว้ า งขวาง มี โ ลกทั ศ น์ ที่ ก ว้ า งไกล มี ค วามเข้ า ใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้ อื่ น และสั ง คม เป็ น ผู้ ใ ฝ่ รู้
สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาและการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม
ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนํา
ความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิต และดํารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัย อาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชา หรือลักษณะ
บู ร ณาการใดๆก็ ไ ด้ โ ดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ่ ม วิ ช าสั ง คมศาสตร์

- 146 มนุษยศาสตร์ ภาษา และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญาทั้งนี้
จํานวนหน่วยกิต ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม
ในหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
14.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม
ดังนี้
14.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
14.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า 114 หน่วยกิต
14.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโท
ต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ซึ่งจะต้องเลือกสาขาวิชาอื่นในกลุ่มวิชาที่กําหนดใน
หลักสูตร
กรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ ต้องเพิ่มจํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกที่
สองอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
14.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผ้เู รียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาใดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถวัดมาตรฐานได้
ทั้งนี้นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เป็นไปตามเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเทียบโอนตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ข้อ 15 การกําหนดรายวิชา เพื่อความเป็นสากลทางการอุดมศึกษา รายวิชา (Course) ใน
แต่และกลุ่มวิชา ประกอบด้วย เลขประจํารายวิชา (Course Number) ชื่อรายวิชา (Course Name)
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ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ดังนี้
15.1 เลขประจํารายวิชา แต่ละรายวิชาประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นอักษรย่อ
ของกลุ่มวิชาจํานวนไม่เกิน 4 ตัวอักษรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และส่วนที่สองเป็นตัวเลข 3
หลัก ซึ่งตัวเลขหลักร้อยหรือตัวเลขแรกหมายถึงรายวิชาสําหรับชั้นปี หลักสิบหรือตัวเลขที่สอง
หมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชาเดียวกัน และหลักหน่วยหรือตัวเลขที่สามหมายถึงรายวิชาในกลุ่มวิชา
เดียวกันที่มีความสัมพันธ์เรียงตามเนื้อหา ตัวอักษรของกลุ่มวิชาใดๆ ให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
15.2 ชื่อรายวิชา เป็นชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ให้ความหมายของรายวิชา
นั้นในกรณีที่ชื่อเหมือนกันให้ใส่หมายเลขต่อท้ายชื่อ ซึ่งแสดงถึงว่าในรายวิชานั้นมีเนื้อหารายวิชา
สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
15.3 จํานวนหน่วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้กําหนดเป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 16
จํานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองให้คิด 1 หน่วยกิตภาคทฤษฎีเท่ากับ 2 ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตนเอง และ 1 หน่วยกิตภาคปฏิบัติเท่ากับ 1 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
ข้อ 16 การคิดหน่วยกิต มหาวิทยาลัยใช้ระบบหน่วยกิตของรายวิชาในการจัดการศึกษา
จํานวนหน่วยกิตบ่งถึงเชิงปริมาณเนื้อหาการสอนการเรียนและระยะเวลาเป็นชั่วโมงที่ใช้ของแต่ละ
รายวิชา โดยให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
16.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
16.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย
กิต ระบบทวิภาค
ข้อ 17 จํานวนหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
17.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วย
กิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา

- 148 17.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วย
กิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 15 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
17.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72
หน่วยกิตใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่เกิน 6 ปี
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 4
ปี และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ันๆ โดยครบถ้วนและให้
ระบุคําว่า “ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร
ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันทีเ่ ปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น
ข้อ 18 การลงทะเบียน มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษาโดยคณะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาทําหน้าที่แนะนําและให้คําปรึกษา ตลอดจน
แนะแนวการศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และเป็นไปตามเอกัตภาพของแต่ละบุคคล และ
ให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
18.1 การลงทะเบียนรายวิชา ให้ดําเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยหาก
นักศึกษามาลงทะเบียนรายวิชาหลังวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด จะต้องถูกปรับตามระเบียบว่าด้วย
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
18.2 การลงทะเบียนรายวิชาหลังกําหนด ให้กระทําได้ ภายในระยะเวลาของการ
เพิ่ม-ถอนรายวิชา หากพ้นกําหนดนี้ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกสิทธิ์การลงทะเบียนรายวิชาในภาค
การศึกษานั้น
18.3 รายวิชาใดที่เคยได้ลําดับขั้น C หรือสูงกว่า จะลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ําอีก
ไม่ได้
18.4 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชําระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อม
ทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยแล้ว
18.5 รายวิชาใดที่ได้รับอักษร I หรือ P นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ํา
อีก
18.6 การลงทะเบี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนรายวิชา ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาได้ไม่เกิน 10 หน่วยกิต สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา

- 149 18.7 ในกรณีที่นักศึกษาจะลงทะเบียนน้อยกว่า 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ
ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
ในกรณีที่นักศึกษาที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาจะลงทะเบียนเกินกว่า 22 หน่วยกิต
ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกว่า 10 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ให้คณบดีเป็นผู้อนุมัติ
สําหรับการลงทะเบียนรายวิ ชาสหกิจศึ กษาในภาคการศึกษาปกติ ให้ มีจํานวน
หน่วยกิต ลงทะเบียนตามที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชานั้น
18.8 การลงทะเบียนที่ผิดเงื่อนไข ให้ถือว่าการลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
รายวิชาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไขนั้นให้ได้รับอักษร W
18.9 นักศึกษาอาจขอลงทะเบียนเข้าร่วมศึกษารายวิชาใดๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ได้ หากอาจารย์ผู้สอน และคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัดอยู่ยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร และ
ได้ยื่นหลักฐานนั้นต่อมหาวิทยาลัย ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าหน่วยกิตรายวิชานั้น ตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา และนักศึกษาจะได้รับอักษร V
หากนักศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอักษร V แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ขอรับการวัดและประเมินผลเป็นลําดับขั้น หรืออักษร S หรือ U ให้ปฏิบัติตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย
18.10 ในภาคการศึกษาปกติใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใดๆ ก็
ตามจะต้องขอลาพักการศึกษาสําหรับภาคการศึกษานั้น โดยทําหนังสือขออนุมัติลาพักการศึกษา
ต่อคณบดีและจะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา/เพื่อรักษาสถานภาพนักศึกษา
ภายใน 15 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาหากไม่ปฏิบัติตามดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อ
นักศึกษาผู้น้นั จากทะเบียนนักศึกษา
18.11 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่ถูกถอนชื่อจากทะเบียนนักศึกษา กลับเข้า
เป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามีเหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อนั้น เป็นระยะเวลาพัก
การศึกษาในกรณีเช่นนี้นักศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา รวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ค้างชําระเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษา อธิการบดีจะไม่อนุมัติให้กลับเข้าเป็น
นักศึ กษาตามวรรคก่ อน หากพ้นกําหนดเวลาสองปี นั บจากวันที่นักศึกษาผู้ น้ันถูกถอนชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
18.12 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหรือมี
ข้อตกลงเฉพาะราย อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอน
ในสถาบันอุดม ศึกษาอื่นแทนการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยชําระค่าธรรมเนียมตามระเบียบ
ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวิทยาลัยก็ได้
ข้อ 19 การเพิ่มและการถอนรายวิชา ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
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การวัดผล การประเมินผลการศึกษาและการให้สาํ เร็จการศึกษา
ข้อ 20 การวัดและประเมินผลการศึกษา
20.1 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่าหนึง่ ครั้ง เมื่อได้ทําการประเมินผลการศึกษารายวิชาใดเป็นครั้งสุดท้าย
แล้ว ให้ถือว่าการเรียนรายวิชานั้นสิ้นสุดลง
20.2 นักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ตามแผนหรือกําหนดการจัดการเรียนการสอนของรายวิชานั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
ผู้ไม่มีสิทธิ์ได้รับการประเมินผลตามวรรคแรกจะได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.3 มหาวิทยาลัยใช้ระบบลําดับขั้น และค่าลําดับขั้นในการวัดและประเมินผล
นอกจากรายวิชาที่กําหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษร S และ U เป็นลําดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าลําดับ
ขั้น
20.4 สั ญ ลั ก ษณ์ แ ละความหมายของการวั ด และประเมิ น ผลรายวิ ช าต่ า งๆ ให้
กําหนดดังนี้
สัญลักษณ์
ความหมาย
A=
ดีเยี่ยม
(EXCELLENT)
+
B =
ดีมาก
(VERY GOOD)
B=
ดี
(GOOD)
C+ =
ดีพอใช้
(FAIRLY GOOD)
C=
พอใช้
(FAIR)
D+ =
อ่อน
(POOR)
D=
อ่อนมาก
(VERY POOR)
F =
ตก
(FAILED)
S=
เป็นที่พอใจ
(SATISFACTORY)
U=
ไม่เป็นที่พอใจ
(UNSATISFACTORY)
I =
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)
P =
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด(IN PROGRESS)
V=
ผู้เข้าร่วมศึกษา
(VISITOR)
W=
การถอนรายวิชา
(WITHDRAWN)
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แสดงผลการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับการประเมินในแต่ละรายวิชา และมีค่าลําดับขั้นดังนี้
ลําดับขั้น A มีค่าลําดับขั้นเป็น
4
ลําดับขั้น B+ มีค่าลําดับขั้นเป็น
3.5
ลําดับขั้น B มีค่าลําดับขั้นเป็น
3
+
ลําดับขั้น C มีค่าลําดับขั้นเป็น
2.5
ลําดับขั้น C มีค่าลําดับขั้นเป็น
2
+
ลําดับขั้น D มีค่าลําดับขั้นเป็น
1.5
ลําดับขั้น D มีค่าลําดับขั้นเป็น
1
ลําดับขั้น F มีค่าลําดับขั้นเป็น
0
20.6 ระบบอักษร S และ U ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้วัดและ
ประเมินผลด้วยอักษร S และ U
20.7 อักษร I เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลใน
รายวิชานั้นให้สําเร็จสมบูรณ์ได้ โดยนักศึกษามีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัยบางประการ การให้
อักษร I ต้องได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน และการอนุมัติจากคณบดีที่รายวิชานั้นสังกัด
อยู่
นักศึกษาจะต้องดําเนินการขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแก้อักษร I ให้สมบูรณ์
ภายใน30 วันของภาคการศึกษาถัดไปที่นักศึกษาลงทะเบียนนับจากวันเข้าชั้นเรียน หากพ้นกําหนด
ดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร I เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.8 อักษร P เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า รายวิชานั้นยังมีการเรียนการสอนต่อเนื่อง
อยู่ ยังไม่มีการวัดและประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะบางรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
อักษร P จะถูกเปลี่ยนเมื่อได้รับการวัดและประเมินผลแล้ว ทั้งนี้ไม่เกินวันสุดท้าย
ของกําหนดการสอบไล่ประจําภาคการศึกษา ภายใน 2 ภาคการศึกษาปกติถัดไป หากพ้นกําหนด
ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนอักษร P ให้เป็นลําดับขั้น F หรืออักษร U
20.9 อักษร V เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า นักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาในฐานะ
ผู้เข้าร่วมศึกษา โดยไม่ต้องเข้ารับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนอาจใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนอักษร V เป็นอักษร W ได้
20.10 อักษร W เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่า
20.10.1 นักศึกษาได้ถอนรายวิชาที่ลงทะเบียน ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ตาม
ข้อ 19
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20.10.3 การเรียนไม่เป็นไปตามเงื่อนไขโดยดุลยพินิจของอาจารย์ผู้สอน
ตามข้อ 20.9
20.10.4 นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษาในภาคการศึกษานั้น
20.10.5 นักศึกษาลาออกก่อนวันประกาศผลการเรียน
20.10.6 มหาวิทยาลัยอนุมัติให้นักศึกษาถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือตาย ภายหลังระยะเวลาตามข้อ 19
20.11 อักษร S, U, I, P, V และ W จะไม่ถูกนํามาคํานวณหาค่าลําดับขั้น
สะสมเฉลี่ย
20.12 การนับหน่วยกิตสะสม
20.12.1 รายวิชาที่นักศึกษาได้ลําดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D
หรือ อักษร S เท่านั้น จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้น เป็นหน่วยกิตสะสม
20.12.2 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้ง
โดยมิได้สอบตกในรายวิชานั้น ให้นับหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว และให้นับเฉพาะครั้งสุดท้าย
20.12.3 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาที่ระบุไว้ว่าเป็น
รายวิชาที่เทียบเท่ากัน ให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะรายวิชาหนึ่งรายวิชาใดเท่านั้น
20.13 มหาวิทยาลัยจะคํานวณค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากหน่วยกิต และ
ค่าลําดับขั้นของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
20.14 ถ้านักศึกษาได้ลําดับขั้นในรายวิชาใด ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่แต่ละ
หลักสูตรสาขาวิชาได้กําหนดไว้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ําอีก จนได้ลําดับขั้น
เป็นไปตามความต้องการของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชานั้น
20.15 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปศึกษาในสถาบันอุดม
ศึกษาอื่นเป็นการชั่วคราว อาจขอโอนหน่วยกิตและผลการเรียนมาประเมินรวมกับผลการเรียนใน
มหาวิทยาลัย
รายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษาอื่นนั้น จะต้องมี
จํานวนหน่วยกิตและจํานวนชั่วโมงภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัย ทั้งในเรื่อง
ของคุ ณ ภาพและมาตรฐาน หากไม่ เ ป็ น ไปตามนี้ ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของสาขาวิ ช าและคณะที่
นักศึกษาสังกัด
ข้อ 21 การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ย ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิดเป็นเลขทศนิยม 2 ตําแหน่งโดยไม่ปัดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผล
การเรียนเป็น “I” ไม่นําหน่วยกิตมารวมหารเฉลี่ย การคํานวณหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้
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แล้วหารด้วยผลบวกของจํานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้นๆ
กรณีที่นักศึกษาสอบตกในรายวิชาใดและต้องเรียนซ้ํา ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและ
เรียนซ้ํารายวิชานั้นเพื่อใช้เป็นตัวหาร
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบได้ต่ํากว่า “C” หรือเรียนรายวิชาที่
ระบุไว้ในหลักสูตรที่เทียบเท่า ให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
ครั้งสุดท้ายเท่านั้น
หมวด 4
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ 22 การลา
22.1 การลาป่วย
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วย จนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่อ
อาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของ
มหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ
หรือจากสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุข รับรอง แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์
ผู้สอน
22.2 การลากิจ
นักศึกษาผู้ใดมีกิจจําเป็นไม่สามารถเข้าชั้นเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษา แล้วนําไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถ
ยื่นใบลา ล่วงหน้าได้ ให้ยื่นวันแรกที่เข้าชั้นเรียน
22.3 การลาพักการศึกษา
22.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
(2)
ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(5) เหตุผลอื่นๆ ที่คณะเห็นสมควร
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ปกติหรือมากกว่า ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัย ผ่านอาจารย์ ที่ปรึกษาถึ งคณบดีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ แล้วแจ้งมหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป
22.3.3
นักศึกษาที่ลาพัก หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาค
การศึ ก ษาปกติห รื อมากกว่ า จะต้องชํา ระค่ า ธรรมเนี ย มเพื่อรักษาสถานภาพนัก ศึ ก ษาทุกภาค
การศึกษาปกติ
22.4 การลาออก
นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอลาออก ต้องยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาถึงคณบดีแล้ว
เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ข้อ 23 การย้ายสาขาวิชา
23.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น
23.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นให้เป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
23.2.1 นักศึกษาจะขอย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีคณะเดิม และได้เรียนตามแผนการศึกษาในสาขาวิชา
เดิ ม มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า สองภาคการศึ ก ษาปกติ ท้ัง นี้ ไ ม่ นับ ภาคการศึ ก ษาที่ลาพักหรื อถูก สั่ ง พั ก
การศึกษา
23.2.2 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของคณะ
นั้น ซึ่งทําเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย
23.2.3 การย้ายสาขาวิชาไปคณะอื่น ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะที่จะรับย้าย
ไปสังกัดพิจารณาอนุมัติ
23.2.4
การย้ า ยสาขาวิ ช าไปคณะอื่ น จะสมบู ร ณ์ ต่ อ เมื่ อได้ ชําระ
ค่าธรรมเนียมการย้ายสาขาวิชา และได้รับการเปลี่ยนรหัสประจําตัวใหม่แล้ว
23.3 เมื่อนักศึกษาได้ย้ายสาขาวิชาแล้ว รายวิชาที่เคยเรียนมาทั้งหมด จะนํามา
คํานวณหาค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาใหม่ด้วย
ข้อ 24 การพ้นสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสถานภาพนักศึกษาด้วยเหตุดังต่อไปนี้
24.1 ตาย
24.2 ลาออก
24.3 โอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น
24.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล ตามข้อ 25
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การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ
24.6 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัย
นักศึกษา
24.7 มีเวลาศึกษาเกินระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาตามข้อ 26
24.8 สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ข้อ 25 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดผล
25.1 นักศึกษาภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่
ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.1.1 ผลการประเมิ น ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํ า กว่ า 1.60 เมื่ อ สิ้ น ภาค
การศึกษาปกติที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.1.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาปกติที่ 4,ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4, ที่ 6, ที่ 8, ที่ 10, ที่ 12, ที่ 14, ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
กรณีหลักสูตร 5 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติที่ 4 และที่ 6 นับตั้งแต่เริม่ เข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
25.1.4 ใช้เวลาศึกษาเกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร 4 ปี
เกิน20 ภาคการศึกษาปกติ กรณีหลักสูตร 5 ปี และเกิน 8 ภาคการศึกษาปกติ กรณีเรียนหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2 นักศึกษาภาคการศึกษาเพื่อปวงชน นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อ
อยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
25.2.1 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 3 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
25.2.2 ผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, ที่ 9, ที่ 12, ที่ 15 ,ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียน
หลักสูตร 4 ปี เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเพื่อปวงชนที่ 6, และที่ 9 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตร
(ต่อเนื่อง)
25.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แต่ยังได้รับค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยต่ํากว่า 1.80
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4 ปี เกิน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีเรียนหลักสูตร(ต่อเนื่อง)
25.3 การให้โอกาสเรียนในระยะทดลองดูความสามารถ (Probation) ในกรณี
ที่นักศึกษาคนใดมีผลการประเมินได้คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 หรือ
ต่ํากว่า1.80 ในภาคการศึกษาที่ 4 หรือที่ 6 หรือภาคการศึกษาใดที่มีผลให้นักศึกษาผู้น้ันพ้นจาก
สภาพการเป็นนักศึกษา เพื่อป้องกันการสูญเปล่าทางการศึกษา ที่รัฐสนับสนุนและการเสียโอกาส
ทางการศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย อาจพิ จ ารณาให้ โ อกาสนั ก ศึ ก ษาผู้ น้ั น ได้ ท ดลองเรี ย น
รายวิชาใหม่เพิ่มเติมเพื่อที่จะสามารถทําคะแนนเฉลี่ยสะสมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด
โดยอาจให้โอกาสนักศึกษาเรียนในภาคการศึกษาฤดูร้อนหรือภาคการศึกษาถัดไป จํานวนวิชาและ
จํานวนหน่วยกิต ที่จะเรียนเพิ่มให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับอนุมัติจากคณบดี
25.4 การเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง
2.00 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จํานวนหน่วยกิตครบตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ํากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อทําค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ 17 จึงจะถือว่านักศึกษาผู้
นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อของผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
25.5 นักศึกษาทุจริตในการสอบ นักศึกษาที่ทุจริตหรือร่วมทุจริตในการสอบ
รายวิชาใด ให้นักศึกษาผู้น้ันได้รับผลการเรียนในรายวิชานั้นเป็น “F” และให้มหาวิทยาลัยพิจารณา
โทษตามวินัยนักศึกษา
หมวด 5
การเสนอให้สําเร็จการศึกษา
ข้อ 26 ระยะเวลาสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาได้ต้องมีระยะเวลาศึกษา
ดังนี้
26.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 9 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 14 ภาค
การศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
26.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 12 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 17
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
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ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาเพื่อปวงชน และไม่ก่อน 8
ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
ข้อ 27 เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา ผู้ที่สําเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้
27.1 มีความประพฤติดี
27.2 สอบได้ในรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาเอกและเงื่อนไขที่
กําหนด ของสาขาวิชานั้น
27.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00 และได้ค่า
ลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 2.00 ด้วย
27.4 มีระยะเวลาสําเร็จศึกษาตามข้อ 26
การเสนอสํ า เร็ จ การศึ ก ษา ให้ นั ก ศึ ก ษาในภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ า ยที่ จ ะสํ า เร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตรดําเนินการขอสําเร็จการศึกษาตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด กรณีที่
นักศึกษาผู้ใดไม่ประสงค์จะขอสําเร็จการศึกษาด้วยเหตุหนึ่งเหตุใด มหาวิทยาลัยอาจพิจารณา
อนุมั ติ คํา ขอเป็ น กรณี พิ เ ศษก็ ไ ด้ ท้ั ง นี้ จะต้ อ งไม่ ขั ดหรื อแย้ ง กับ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูต รระดั บ
ปริญญาตรี
ข้อ 28 เกณฑ์การให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม ผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีจะได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการให้ผ้สู ําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและปริญญา
ตรีเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ. 2549
หมวด 6
การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี
ข้อ 29 การให้รางวัลแก่ผู้เรียนดี ให้คณะเสนอชื่อนักศึกษาภาคการศึกษาปกติที่เรียนดีต่อ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอรับเหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรและเหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี ตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้
29.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร
29.1.1 เหรียญทอง
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาค
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รายวิชาใด และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษาไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัย และมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
29.1.2 เหรียญเงิน
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอด
หลักสูตร โดยใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ ไม่นับรวมภาค
การศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําใน
รายวิชาใดและมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่ 3.50 ถึง 3.74
(2) สําหรับหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีตลอดหลักสูตร โดย
ใช้เวลาเรียนภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในแผนการศึกษา ทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับ
อนุมัติให้ลาพักการศึกษา ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U หรือเรียนซ้ําในรายวิชาใดทั้งใน
สถาบันเดิมและในมหาวิทยาลัยและมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยจากสถาบันเดิมและมหาวิทยาลัยแต่
ละแห่งตั้งแต่ 3.50 ถึง3.74
29.2 เหรียญรางวัลเรียนดีประจําปี
29.2.1 เหรียญทองแดง
(1) สําหรับหลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี และหลักสูตรต่อเนื่อง ให้แก่
นักศึกษาที่เรียนดีประจําปีการศึกษาหนึ่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษาปกติในปี
การศึกษานั้น ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ไม่เคยได้รับลําดับขั้น F หรืออักษร U ในปีการศึกษานั้น
และต้องมีค่าลําดับขั้นสะสมเฉลี่ยในปีการศึกษานั้น ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
(2) จะต้องไม่เคยถูกสั่งพักการศึกษาเพราะกระทําผิดวินัยนักศึกษา
(3) ไม่เคยมีวิชาใดได้ลําดับขั้นต่ํากว่า C และไม่เคยเรียนเพื่อปรับระดับ
คะแนน
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2549
ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมปะพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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บูลสงคราม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมครั้งที่ 56 (5/2553)
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จึงมีมติออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย การจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในข้อ 18.6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“18.6 การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษา นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต
ในภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา”
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 20.16 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549
“20.16 สําหรับหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขของสภาวิชาชีพนั้น”
ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์
(ประพาส ลิมประพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ที่ 1278 / 2558
เรื่อง แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอน
ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2559 และ 2560
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ พุทธศักราช 2559
และ 2560 จํานวน 10
หลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 และสภาวิชาชีพ
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รดั ง กล่ า วมี ค วามถู ก ต้ อ ง บรรลุ
วัตถุประสงค์ เป็นไปตามระเบียบ มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนในคณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
พุทธศักราช 2559 และ 2560 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี
กรรมการ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการและเลขานุการ
ประธานหลักสูตรทุกสาขาวิชา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวสุกัญญา
สมุทรเขตร์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นายณัฐพงศ์
หงษ์ผ้วย
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่ ให้คําปรึกษา กํากับดูแล และประสานการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พุทธศักราช 2559 และ 2560 จํานวน 10 หลักสูตร
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย
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อาจารย์ ดร.รพิพรรณ
รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์
นางสาวรัตนา
นางสาวฐานิดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกรณ์
อาจารย์ ดร.กาญจนา
อาจารย์ ดร.กุลวดี
อาจารย์ ดร.เฉลิมพร
อาจารย์ปณิธาน
อาจารย์พดารัตน์
อาจารย์ ดร.ยุทธศักดิ์
นางสาวศิริรัตน์
1.2 สาขาวิชาฟิสิกส์
อาจารย์ ดร.นววรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช
นายธีรพงษ์
นายสมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเศษ
อาจารย์ ดร.กฤษ
อาจารย์ ดร.ธนวัตร์
อาจารย์ ดร.รัตน์ติพร
อาจารย์ ดร.วสุ
อาจารย์ไกรลาส
อาจารย์ฐิติพร

จันทร์มะณี
ประธานกรรมการ
สนั่นเมือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อมรศักดิ์ชัย
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
สมดวงศรี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คําจัตุรัส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อยู่มี
กรรมการ
ธงไชย
กรรมการ
ศรีโสภา
กรรมการ
ปรีชาวรพันธ์
กรรมการ
เลิศสุวรรณไพศาล
กรรมการ
วงศ์กระจ่าง
กรรมการ
ปิ่นวัฒนะ
กรรมการ
ทองพูน
กรรมการ
สุระยศ
กรรมการ
นิลเจียรนัย
กรรมการ
แช่มมุ่ย
กรรมการและเลขานุการ
พันธ์เรือง
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ทองมี
วรางคณากูล
จินดารักษ์
ทองคุ้ม
แก้ววงษ์
จุลพันธ์
สุจริตตั้งธรรม
คล้ายแท้
สําอางค์
พันไพศาล
มาตรมูล
เจาะจง

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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นายวีระศักดิ์
1.3 สาขาวิชาชีววิทยา
อาจารย์ ดร.กาญจนา
ศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วันดี
นายพจน์
นายอนุสรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์
อาจารย์ ดร.ชนิกาญจน์
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
อาจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.อรรถพล
อาจารย์ ดร.วราภรณ์
อาจารย์ ดร.กีรติ
1.4 สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล
ศาสตราจารย์ ดร.สายสมร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย
เภสัชกรหญิง พรชนก
นางสาวรัตนพร
อาจารย์ ดร.นพรัตน์
อาจารย์ ดร.สุพัตรา
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
อาจารย์ ดร.วิสูตร
1.5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลีย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษมสุข

ปิมแปง
ทองอ่อน

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ธนนพคุณ
ประธานกรรมการ
ใบไม้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
วัฒนชัยยิ่งเจริญ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชินปัญชนะ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เนียมหอม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จงจิตวิมล
กรรมการ
พูลประเสริฐ
กรรมการ
นันทขว้าง
กรรมการ
จันทร์มาทอง
กรรมการ
อุดก่ํา
กรรมการ
เจริญภักดี
กรรมการ
นาขวา
กรรมการ
น้อยโขง
กรรมการและเลขานุการ
ตันเรือน
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เถื่อนกูล
ลํายอง
สุ่มประดิษฐ
ควรประสงค์
ทองไสว
วรรณเทศ
เจริญภักดี
ชุติมา
จันทร์อิฐ
เยียระยง
แก้วเจริญ
อุงจิตต์ตระกูล

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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นายอมร
นางสาววีรญา
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระเบียบ
อาจารย์ ดร.จิตติพร
อาจารย์ ดร.ณัฏฐินี
อาจารย์ ดร.บัญชา
อาจารย์ ดร.วรรณพร
อาจารย์ชฎารัตน์
อาจารย์ดารณี
อาจารย์รัชดาภรณ์
อาจารย์ศุภนิช
อาจารย์สลิลทิพย์
อาจารย์อรรถพล
อาจารย์อุไรวรรณ
อาจารย์ ดร.อภิสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ศรัญญา
1.6 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
อาจารย์ภาวินี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฆัมภิชา
อาจารย์ ดร.ณัฐกานต์
นายเธียรวิชญ์
อาจารย์วัชรากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ์
อาจารย์ ดร.ชุติพนธ์
อาจารย์ ดร.พงษ์เทพ
อาจารย์รติพร
อาจารย์วิรัช

นาอุดม
อ่อนสี
แสนทิตย์
ริมชลการ
ติ๊กจ๊ะ
พิธรัตน์
ตังควิเวชกุล
ดีแท้
ศรีสมบัติ
สุริยะกาศ
ถาปัน
ทองสีเข้ม
ทิมนั
เจริญสุข
แดงกองโค
ภูมิลา
จิตต์บรุ ุษ
เจริญสุข
ทองสุข
อินทร์ทอง
ตันติสันติสม
เอี่ยมอ่อน
พิชญวิวัฒน์
เปรมประสิทธิ์
สังขวดี
รักผกาวงศ์
ศรีสวัสดิ์
รักผกาวงศ์
สุดเสนาะ
งอกงาม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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แม้นมณี
กรรมการ
อาจารย์พิมรินทร์
คีรินทร์
กรรมการและเลขานุการ
ว่าที่ร้อยตรี พงศกร
แก้วหายเคราะห์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.7 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ธงรบ
อักษร
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรปัฐช์
บุญครอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์พรหมเมศ
วีระพันธ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายโยธิน
วันเมฆ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอิสรพงษ์
ทองอิ่ม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์
สุวรรณราช
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรทัย
ชัยรัตนศักดิ์
กรรมการ
อาจารย์พงษ์พิชญ์
เลิศเจริญวุฒา
กรรมการ
อาจารย์ไพฑูรย์
งิ้วทั่ง
กรรมการ
อาจารย์รติวัฒน์
ปารีศรี
กรรมการ
อาจารย์ศุภชัย
คนเที่ยง
กรรมการ
อาจารย์ภวัต
ฉิมเล็ก
กรรมการและเลขานุการ
นายหาญณรงค์
สันติสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
1.8 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.อรชร
ฉิมจารย์
ประธานกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี
นาวานุเคราะห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์โรจน์
คุณเอนก
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอาวีระ
ภัคมาตร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสุขสันต์
สุภาวงศ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี
ศรีธาวิรัตน์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขสมาน
สังโยคะ
กรรมการ
อาจารย์สุภาวดี
น้อยน้ําใส
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ปิยะดา
วชิระวงศกร
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุพัตรา
เอี่ยมนาค
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2559 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ประกอบด้วย
อาจารย์โสรัจ วรชุม
อินเกต
ประธานกรรมการ
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อุตมอ่าง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
รองศาสตราจารย์นวลแข
ปาลิวานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางวันทนีย์
รักษาคม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายกามเทพ
ใจขันต์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
อาจารย์จิราพัทธ์
แก้วศรีทอง
กรรมการ
อาจารย์ธิดารัตน์
แสนพรม
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี
ธนวัฒน์ชัย
กรรมการ
อาจารย์ผกาวดี
เอี่ยมกําแพง
กรรมการและเลขานุการ
นางสาวสุสิตรา
สิงโสม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต หลักสู ตรใหม่ พุทธศักราช 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีชี วภาพ
ประกอบด้วย
อาจารย์ ดร.เรืองวุฒิ
ชุติมา
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุพันธ์
กงบังเกิด
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย
โขนงนุช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสาวศิรินาถ
ดิลกวัฒนานันท์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิสิต
บรรณเภสัช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชคณิน
จงจิตวิมล
กรรมการ
ว่าที่ร้อยตรี ดร.ปฏิพันธ์
นันทขว้าง
กรรมการ
อาจารย์ ดร.ศิริพร
ศิริอังคณากุล
กรรมการ
อาจารย์ ดร.กีรติ
ตันเรือน
กรรมการและเลขานุการ
อาจารย์ ดร.สิทธิชัย
อุดก่ํา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1. ศึ ก ษาและพั ฒ นาหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งตามรู ป แบบหั ว ข้ อ รายละเอี ย ดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 และสภาวิชาชีพ โดยมีเนื้อหาที่สอดคล้อง มี
คุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการในสาขาวิชาและทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
2. วิพากษ์ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามพัฒนาการใน
สาขาวิชา ทิศทางการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มคอ.1 และสภาวิชาชีพต่อไป
3. จัดทําร่างหลักสูตรฉบับสมบูรณ์พร้อมเอกสารประกอบ เสนอต่อมหาวิทยาลัยตามลําดับ
ขั้นตอนต่อไป
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- 173 ประวัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจาย์ประจําหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)
(อังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

: นางสาวยุพร ริมชลการ
: Miss Yuporn Rimcholakarn
: รองศาสตราจารย์
: วันที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ.2504
: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
E-mail : rimcholakarn@yahoo.co.th

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา)
ศศ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
1

วิจัย

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่จบการศึกษา
2543
2534
2527

รายการบรรณานุกรม
ยุพร ริมชลการ. ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ของเซกเมนต์พาราโบลาของอาร์คิมี
ดีสกับพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมของอาร์คิมีดีส. Naresuan University Journal:
Science and Technology 2017; 25(1). 158 – 166.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. MATH113 พื้นฐานแคลคูลัส
2. MATH352 การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์มธั ยมศึกษา
3. MATH341 รากฐานเรขาคณิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- 174 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นาย วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ
Mr. WIROT TIKJHA
รองศาสตราจารย์
วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2523
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-267106

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต (ทางการสอน)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
ผลงานทางวิชาการ

สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ลําดับที่ ประเภท

รายการบรรณานุกรม

1

วิจัย

ปีที่จบการศึกษา
2554
2549
2547
2546

วิโรจน์ ติ๊กจ๊ะ, ทรรศวรรณ วาทา, ศศิประภา สุขมามอญ, ศิริเพชรก์อินทรประพันธ์.
ผลเฉลยที่เป็นไพรม์พีเรียด 4 และจุดสมดุลของระบบสมการเชิงผลต่าง x_{n+1} =
|x_n| - y_n – 2 และ y_{n+1} = x_n - |y_n| +1 โดยเงื่อนไขเริ่มต้น x_0 = 0 และ 0 <
y_0 <1/2. วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2560): 195 – 212.
2
วิจัย W. Tikjha and E. Lapierre. On the Periodic Behavior of a System of Piecewise
Linear Difference Equations. ICDEA 2016: Advances in Difference Equations and
Discrete Dynamical Systems pp 275-282. (First Online: 14 November 2017)
ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1.
MATH121 หลักการทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
2.
MATH351 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
3.
MATH454 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3(3-0-6)
4.
MATH451 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
5.
MATH421 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
6.
MATH451 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)

- 175 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
1

วิจัย

นางสาวจิตติพร ตังควิเวชกุล
Ms. Jittiporn Tangkhawiwetkul
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2523
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267106 โทรสาร 055-267106
อีเมล์ : j_suwannawit@hotmail.com
สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2556
2551
2545

รายการบรรณานุกรม

J. Tangkhawiwetkul and N. Petrot, Existance and convergence
theorems for the split quasi variational inequality problems on
proximally smooth sets, J. Nonlinear Sci. Appl., 2364 -2375

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. MATH453 แคลคูลัสขั้นสูง
2. MATH454 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
3. MATH421 ทฤษฎีจํานวน
4. MATH 462 คณิตศาสตร์ซอฟต์แวร์

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

- 176 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นางสาวณัฏฐินี ดีแท้
Ms. Natthinee Deetae
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2524
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267106 โทรสาร 055-267106
อีเมล์ : Natthineed@gmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์)

สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
1

วิจัย

2

วิจัย

3

วิจัย

4

วิจัย

ปีที่จบการศึกษา
2556
2549
2546

รายการบรรณานุกรม
ณัฏฐินี ดีแท้ และสุรศักดิ์ พรรณรักษา. 2558. ประสิทธิภาพของการจัดกลุ่ม
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงแบบเสถียรที่มีลักษณะหางหนา รายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ําทะเสสาบสงขลา ครั้งที่ 3” วันที่ 28-29
พฤษภาคม 2558. สงขลา.หน้า 1139-1153.
ณัฎฐินี ดีแท้ “ประสิทธิภาพการจัดกลุ่มของวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีนและ
วิธีเคเนียเรสเนเบอร์ เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเบ้” Rajabhat Journal of
Sciences, Humanities and Social Sciences, 17-1(2016) : 44 – 53.
Wachirawongsakorn, P. and Deetae, N.“Public participation in solving flood
problems in the lower Yom river basin” Journal of Environmental
Management. 12-2(2016): 4-21.
ณัฎฐินี ดีแท้ “การจัดกลุ่มด้วยวิธีเอ็มพิลิคัลเบส์ผสมผสานกับเนียเรสเนเบอร์
เมื่อข้อมูลมีการแจกแจงเสถียร” วิทยาศาสตร์ มข., 44-3(2016) ปีที่ 44 :

- 177 -

ลําดับที่
5

ประเภท
วิจัย

รายการบรรณานุกรม
637-649.
ณัฏฐินี ดีแท้, สุภาพร คลังเพ็ชร์. การเปรียบเทียบวิธีการจัดกลุ่มกรณีข้อมูลมี
การแจกแจงเสถี ยรปกติ การแจกแจงโคชี และการแจกแจงเลวี่. วารสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ปีที่ 9
ฉบับที่ 18 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560: 85-96.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1.
STAT111 หลักสถิติ
2.
STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
3.
GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน
4.
STAT221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
5.
STAT436 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
6.
STAT331 การวิเคราะห์การถดถอย

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

- 178 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
ที่อยู่ทีต่ ิดต่อได้สะดวก

:
:
:
:
:

นางสาวศรัญญา ทองสุข
Ms. Saranya Thongsook
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2518
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267106 โทรสาร 055-267106
อีเมล์ : s_thongsook@hotmail.com

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
สถานบันการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิต)ิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับ
ประเภท
1

วิจัย

2

วิจัย

ปีที่จบการศึกษา
2556
2549
2539

รายการบรรณานุกรม
S. Thongsook, et al. “Using a Genetic Algorithm to Generate Ds-optimal
Designs for Mixture Experiments in a Simplex Region” Lobachevskii
Journal of Mathematics, 2014, vol. 35(2), pp. 122-137.
S. Thongsook, et al. “Using a Genetic Algorithm to Generate Ds-optimal
Designs with Bounded D-efficiencies for Mixture Experiments” Thailand
Statistician Journal, July 2014; 12(2): 191-205.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ลําดับ รหัสวิชา
1. STAT111 หลักสถิติ
2. GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน
3. STAT222 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
4. STAT335 แผนแบบการทดลอง 1

ชื่อวิชา

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

- 179 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตําแหน่งทางวิชาการ
วัน-เดือน-ปีเกิด
สถานที่อยู่ติดต่อปัจจุบนั

:
:
:
:

ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(วิทยาศาสตร์ศึกษา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(สถิติประยุกต์)
วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)
ผลงานทางวิชาการ
ลําดับที่ ประเภท
1

วิจัย

นางศุภนิช เจริญสุข
Mrs. SUPPANIT JARERNSUK
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2525
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตําบลพลายชุมพล
อําเภอ เมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 055-267106 โทรสาร 055-267104
อีเมล์ : suppanit_nit@hotmail.com
สถานบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่จบการศึกษา
2559
2550
2546

รายการบรรณานุกรม

รติพร สุดเสนาะ ณัฎฐินี ดีแท้ ธัชคณิน จงจิตวิมล และศุภนิช เจริญสุข.
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน:
กรณีศึกษาป่าชุมชนบ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก. Rajabhat J. Sci.
Humanit. Soc. Sci. 18(2): 287-295, 2017.

ภาระงานสอนที่มีในหลักสูตร
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
1. STAT111 หลักสถิติ
2. STAT112 การวิเคราะห์เชิงสถิติ
3. GESC103 สถิติในชีวิตประจําวัน
4. STAT221 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1
5. STAT222 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 2
6. STAT343 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ
7. STAT331 การวิเคราะห์การถดถอย

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

- 180 -

ลําดับ
8.
9.
10.
11.

รหัสวิชา
STAT233
STAT332
MATH113
GESC102

ชื่อวิชา
เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
สถิตินอนพาราเมตริก
พื้นฐานแคลคูลัส
การคิดและการตัดสินใจ

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

- 181 -

ภาคผนวก จ

- 182 -

- 183 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554
ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
1
ลิมิตและความต่อเนื่องของ
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
ฟังก์ชัน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมองค์กร
2
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
เดียวและการประยุกต์
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม
3
ปริพันธ์และการประยุกต์
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รายวิชาในหลักสูตร
MATH118 แคลคูลัส 1

MATH119 แคลคูลัส 2

MATH119 แคลคูลัส 2

- 184 ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
4
ฟังก์ชนั หลายตัวแปร
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
5
ลิมิตและความต่อเนื่องของ
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
ฟังก์ชันหลายตัวแปร
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
อนุพันธ์ย่อย
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-มีความซื่อสัตย์สุจริต
7
หลักการทางคณิตศาสตร์
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

รายวิชาในหลักสูตร
MATH119 แคลคูลัส 2

MATH118 แคลคูลัส 1

MATH119 แคลคูลัส 2

MATH121 หลักการทาง
คณิตศาสตร์

- 185 ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ

8

พีชคณิตเชิงเส้น

9

แคลคูลัส (เนื้อหาในระดับสูง
กว่าวิชาแกน)

10

สมการเชิงอนุพันธ์

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-มีระเบียบวินัย
-สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น

รายวิชาในหลักสูตร

MATH231 พีชคณิตเชิง
เส้น 1

MATH453 แคลคูลัสขั้น
สูง

MATH351 สมการเชิง
อนุพันธ์สามัญ

- 186 ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
11 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ - มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 พีชคณิตนามธรรม
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-มีจิตสาธารณะ
13 ตัวแปรเชิงซ้อน
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
14 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข
- มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้าน
วิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ทจี่ ะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ
- สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน

รายวิชาในหลักสูตร
MATH451 การวิเคราะห์
เชิงคณิตศาสตร์

MATH331 พีชคณิต
นามธรรม 1

MATH455 การวิเคราะห์
เชิงซ้อน

MATH454 การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข

- 187 ลําดับ รายวิชาในมาตรฐานคุณวุฒิ
15

ความน่าจะเป็นและสถิติ

16

สัมมนา

17

โครงงาน

องค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
-มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้
อย่างถูกต้องและเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม
-สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
สถิติ เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
-มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
- นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานกราณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
-มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
-มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
-สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น
และเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์
-มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวัน
- นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
-มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่น
ในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
-มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร
รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน

รายวิชาในหลักสูตร
MATH212 ความน่าจะ
เป็นและสถิติ

MATH491 สัมมนา
คณิตศาสตร์

MATH495 โครงงานทาง
คณิตศาสตร์
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