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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2554 และมาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์หนึ่งที่เป็นเครื่องมือส าคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
พ้ืนฐานของศาสตร์อิเล็กทรอนิกส์และดิจิตอลในระดับสูง การศึกษาคณิตศาสตร์จะช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกฝน
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ บนพ้ืนฐานความเป็นเหตุเป็นผล ซ่ึงจะน าไปสู่การ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ยงในการวางแผนงาน การสร้างปัญญาประดิษฐ์และอุปกรณ์เทคโนโลยีสมองกล 
ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้น ในการ
พัฒนาหลักสูตร จึงได้ก าหนดรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
ได้แก่ การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในหมวดแกนเฉพาะสาขา เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ ในหมวดวิชา พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ และคณิตศาสตร์ดีสครีตในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดใน มคอ.1 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

ยิ่งไปกว่านั้นเพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จึงได้ก าหนดรายวิชา
สัมมนาคณิตศาสตร์และโครงงานคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาเฉพาะด้านบังคับเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ สัมมนาคณิตศาสตร์ 
1 และสัมมนาคณิตศาสตร์ 2 และโครงงานคณิตศาสตร์ 1 และโครงงานคณิตศาสตร์ 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการ
คิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การสื่อสาร การน าเสนอและการท างานเป็นทีมให้ลุ่มลึกยิ่งขึ้น 

ในการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ก าหนด
รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนต้น คณิตศาสตร์ส าหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการ แก้ปัญหา
ทางคณิตศาสตร์ส าหรับนิสิตที่สนใจประกอบอาชีพทางการด้านศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และรายวิชาฝึกงานส าหรับ
นิสิตที่สนใจประกอบอาชีพที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับพันธกิจหลัก
ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มา
ต้ังแต่ปีการศึกษา 2518 โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพเพ่ือให้เป็นบัณฑิต
ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการควบคู่กับสมรรถนะในการท างาน  

ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 นี้ หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาในหมวดวิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ และรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ให้สอดคล้องสมรรถนะเฉพาะของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิตทุกสาขาวิชาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แก่SCI: Scientific Excellence, Corporate and Social 
Responsibility, International Recognition และคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิ ต9 ปร ะการ ของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ (1) ใฝ่รู้ตลอดชีวิต (2) คิดเป็น ท าเป็น  (3) หนักเอา เบาสู้   (4) รู้
กาลเทศะ  (5) เปี่ยมจิตส านึกสาธารณะ  (6) มีทักษะสื่อสาร  (7) อ่อนน้อมถ่อมตน  (8) งามด้วยบุคลิก  (9) 
พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์ 
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13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชา อ่ืนของสถาบัน  
   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีความเก่ียวข้องกับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดในหมวดวิชาเฉพาะด้านทั้งวิชาเฉพาะด้านบังคับและวิชาเฉพาะด้านเลือก และ
มีอาจารย์ผู้สอนในภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกัน นอกจากนี้รายวิชาเฉพาะด้านเลือกยังประกอบด้วยวิชาจาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คพ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (บธบ และ ศฐ) 
และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (สถ) อีกด้วย 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
  การศึกษาคณิตศาสตร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงามทางปัญญา  

1.2 ความส าคัญ 

  การพัฒนาวิทยาศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีและหลักการทางความคิด เจตคติ
วิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกันในทุกศาสตร์ที่เก่ียวข้อง อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่ งประดิษฐ์ที่ มี
ประโยชน์ต่อประเทศชาติ ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ถูกก าหนดโดยกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีของแต่ละสาขารายวิชา ดังนั้นภาควิชาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ จึงมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ ด้วยการบูร
ณาการตรรกะทางด้านความคิดและหลักการของแต่ละรายวิชา ให้มีความสอดคล้องกันและเอ้ือต่อการเข้าใจ
วิทยาศาสตร์แขนงอ่ืนที่สัมพันธ์กันได้อย่างบูรณาการ 

  ในการพัฒนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ าเป็นต้องอาศัยรากฐานของทฤษฎีที่
สอดคล้องกันในทุกสาขาวิชา ซ่ึงน าไปสู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติใน
อนาคต  ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้ถูกก าหนดให้มีกรอบมาตรฐานในแต่ละ
สาขาวิชา ดังนั้นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงมีความจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดด้วยการบูรณาการหลักการธรรมชาติของแต่ละ
สาขาวิชาเข้ากับความคิดอย่างมีตรรกะ เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่ มีความเป็นเลิศตามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง
ประสงค์ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรมและเป็นที่ต้องการแก่สังคม 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบในบริบททางวิชาการต่อสังคมและประเทศชาติ 
ตลอดจนเป็นผู้ใฝ่รู้ที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเจริญงอกงามและยั่งยืนทั้งในด้านวิชาการและวิชาชีพ 

2. มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 โดยมีความรู้ด้านสาขาวิชาคณิตศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถสังเคราะห์ และ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือศาสตร์ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาหรือต่อยอดองค์ความรู้ที่ มีอยู่ เดิมได้
อย่างมีนัยส าคัญ 

3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์เ พียงพอต่อการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

4. สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยใช้หลักการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ 
และสามารถสืบค้นหรือน าเสนอโดยผ่านการสื่อสารด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

5. ประพฤติตนตามคุณลักษณะพิเศษตามอัตลักษณ์นิสิต มศว ทั้ง 9 ด้าน  และสมรรถนะเฉพาะ
SCI   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
ทุกปีการศึกษา 

1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรียนการสอน 

2. มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 
   แนวทางการพัฒนา และ

ปรับปรุง การจัดการเรียน
การสอน 

1. รายงานผลการเรียนรู้และ/
หรือ ผลการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ. 3-7) 

2. เอกสารการปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ์ 
การสอน (มคอ. 3-7) 

2.  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี
ให้ สอดคล้ อง กับกา ร เปลี่ ย น 
แปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
รวมถึงมาตรฐานของสภาวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย 

1. วิเคราะห์และวิพากษ์
หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้มีส่วนได้เสีย 

1. รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร(มคอ. 7) 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าและ
การประกอบอาชีพอิสระใน 1 
ปี 

3. ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้
บัณฑิต 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
   ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       เป็นไปตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
 ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 
 (ท้ังนี้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ืองการเปิดภาคเรียน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เน้นวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1  มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ พ้ืนฐานไม่เพียงพอ และขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2.3.2มีทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1  จัดอบรมรายวิชาพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือปรับพ้ืนความรู้และ
เตรียมความพร้อมให้นิสิต 

2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรู้และทักษะการเรียนรู้ ด้านภาษาอังกฤษ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

หน่วย : คน 

 จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
ระดับ 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 3 - - 45 45 45 
ชั้นปีที่ 4 - - - 45 45 

รวม 45 90 135 180 180 

คาดว่าส าเร็จการศึกษา - - - 45 45 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
  2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2562 

ปี  
2563 

ปี  
2564 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย 1 ปี
การศึกษา   
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรับ) 

1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000 

รวมรายรับ 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

**(ค่าธรรมเนียม 40000 บาท * 1 ปี x จ านวนรับ 45 คน) 
 
  2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน   
    

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน) 

400,000 500,000 600,000 700,000 700,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและวัสดุ
การเรียนการสอน) 

100,000 150,000 200,000 250,000 250,000 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 80,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 80,000 100,000 150,000 200,000 200,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 300,000 500,000 700,000 800,000 800,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 100,000 300,000 600,000 1,000,000 1,000,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ์ 400,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 270,000 540,000 810,000 1,080,000 1,080,000 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง           

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 

(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
85,500 171,000 256,500 342,000 342,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด  
(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

81,000 162,000 243,000 324,000 324,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 
บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

76,500 153,000 229,500 234,000 306,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์  

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 
58,500 117,000 175,500 234,000 234,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา  
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

27,000 54,000 81,000 108,000 108,000 

รวมรายจ่าย 2,148,500 3,627,000 5,365,500 7,032,000 7,032,000 

* คิดจ านวนนิสิต 45 คน 
     หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมส าหรับนิสิตต่างชาติเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

2.7 ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
 1.1.1  ภาษาไทย  ก าหนดให้เรียน  3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111                  Thai for Communication  
   
 1.1.2  ภาษาอังกฤษ ก าหนดให้เลือกเรียน 6  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1  
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2  
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1     3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1  
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2     3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2  
   
                       1.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียน 3  หน่วยกิต ดังนี้ 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล  3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  
   
                       1.3 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียน 8 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development  
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens  

   
 2. วิชาเลือก  

ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า  10  หน่วยกิตจากกลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกลุ่มวิชาพลานามัย ดังนี้ 
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                        2.1 กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management  
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment  
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science Technology and Society  
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Health Lifestyle  
มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life  
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy  
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World  
 
                       2.2 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life  
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue  
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity  
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living  
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มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4 
SWU 262 History and Effects on Society  
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society  
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization  
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy  
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research  
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development  
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process  
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics  
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation  
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism  
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 



15 

SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community  
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise  
   
                       2.3 กลุ่มวิชาพลานามัย 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  
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3.1.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต ดังนี้ 

 1.   วิชาแกน ก าหนดให้เรียน 26 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ก าหนดให้เรียน 20 หน่วยกิต ดังนี้ 

คณ 111 คณิตศาสตร์1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
คณ 112 คณิตศาสตร์2 4(4-0-8) 
MA 112 Mathematics II  
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I  
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) 
PY 103 Physic I  
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory  

 1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกิต ดังนี้ 
คณ 251   คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
MA 251 Discrete Mathematics  
ฟส104 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY104 Physics 2  

       2. วิชาเฉพาะด้านก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
           2.1   วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ก าหนดให้เรียน  11 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
คณ 102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1   1(0-2-1) 
MA 102 Technology for Mathematics I   
คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2   1(0-2-1) 
MA 103 Technology for Mathematics II  
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คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 
CP 111    Computer Programming I  
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
SCI 301 English for Science I  
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
SCI 302 English for Science II  

              2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ   ก าหนดให้เรียน 35 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 
คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA 141   Principles of Mathematics  
คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
MA 211   Differential Equations  
คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 4(4-0-8) 
MA 212 Mathematics III  
คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA 213  Mathematical Analysis  
คณ 281   ความน่าจะเป็นและสถิติ 4(4-0-8) 
MA 281 Probability and Statistics  
คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(2-2-5) 
MA 311 Introduction to Numerical Analysis  
คณ 312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 312 Introduction to Complex Analysis  
คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
MA 322  Abstract Algebra  I  
คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
MA 323  Linear Algebra  I  
คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 2(0-4-2) 
MA 391 Mathematical SeminarI  
คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 
MA 490 Mathematical Project I  
คณ 491   สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 
MA 491 Mathematics Seminar II  
คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 2(0-6-0) 
MA 493 Mathematics Project II  
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             2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
หมวด ก ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้     

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ  
คณ 222 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
MA 222  Theory of Numbers   
คณ 314 แคลคูลัสขั้นสูง                                                                                                           3(3-0-6) 
MA 314 Advanced Calculus  
คณ 324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 324 Introduction to Algebraic Number Theory  
คณ 325 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
MA 325 Introduction to Analytic Number Theory  
คณ 331 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) 
MA 331  Survey of Geometry  
คณ 342 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
MA 342 Set Theory  
คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1     3(3-0-6) 
MA 351 Graph Theory I  
คณ 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
MA 352   Combinatorics  
คณ 411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 411 Introduction to Real Analysis  
คณ 416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 
MA 416 Vector Analysis  
คณ 423 พีชคณิตนามธรรม  2  3(3-0-6) 
MA 423 Abstract Algebra II  
คณ 424 พีชคณิตเชิงเส้น 2  3(3-0-6) 
MA 424 Linear Algebra II  
คณ 432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 3(3-0-6) 
MA 432  Non-Euclidean Geometry  
คณ 433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย  3(3-0-6) 
MA 433   Projective Geometry  
คณ 443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 443   Introduction to Mathematical Logics  
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คณ 444 ประวัติคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
MA 444  History of Mathematics  
คณ 451 ทฤษฎีกราฟ 2     3(3-0-6) 
MA 451 Graph Theory II  
คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 461  Introduction to Topology  
กลุ่มวิขาคณิตศาสตร์ประยุกต์  
คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
MA 418 Partial Differential Equations  
คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
MA 419  Fourier Series and Applications  
คณ 480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 480 Introduction to Mathematical Modeling  
คณ 482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 482  Introduction to Finite Element Method  
คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น                                                                        3(3-0-6) 
MA 483  Elementary Mathematics of Fluid Mechanics  
คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น                                                                             3(3-0-6) 
MA 484 Elementary Mathematics of Thermodynamics    
คณ 485 การหาค่าเหมาะที่สุด  3(3-0-6) 
MA 485 Optimization  
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
คณ 301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3) 
MA 301 Mathematics for Middle School Teachers  
คณ 302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 2(1-2-3) 
MA 302 Mathematics for High School Teachers  
คณ 382   การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู  2(1-2-3) 
MA 382 Mathematical Problem Solving forTeachers  
กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพทางคณิตศาสตร์  
คณ 471 ฝึกงาน 1(0-8-0) 
MA 471 Internship  
คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA 486 Special Topic in Mathematics  
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 หมวด ข ถ้าเลือกเรียนรายวิชาใน หมวด ก แล้ว แต่จ านวนหน่วยกิตยังไม่ครบ 21 หน่วยกิต ให้เลือก
เรียนรายวิชาต่อไปนี้เพ่ิมเติมจนกว่าจะได้จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CP 121 Introduction to Computer Science and Programming  
คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
CP 212 Object Oriented Programming  
คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
CP 214 Computer Programming II  
คพ 215 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
CP 215 Game Programming   
คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
CP 241 Data Structures  
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
CP 251 Web Programming  
คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
CP 316 Mobile Programming  
คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
CP 317   Programming Language and Processors  
คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 322 Computer Architecture  
คพ 323 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
CP 323 Operating System  
คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP 342 Database System  
คพ 352   การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
CP 352 System Analysis and Design  
คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
CP 353   Web Technology  
คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP 354 Human and Computer Interaction  
คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
CP 355 Computer Graphics   
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คพ 431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 431 Data Communications and Computer Network  
คพ 432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 432 Computer Security  
คพ 433 ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 
CP 433 Distributed System  
คพ 434    การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 434   Introduction to Cloud Computing  
คพ 435   ระบบฝังตัวเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 435   Introduction to Embedded system  
คพ 436   เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 3(3-0-6) 
CP 436   Practical Computer Network  
คพ 443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 
CP 443   Management Information System     
คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) 
CP 445 Data Warehouse System                                                                                                         
คพ 446 การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 446 Data Mining  
คพ 456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
CP 456 Software Engineering  
คพ 457   การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ 3(3-0-6) 
CP 457  Application Programming   
คพ 461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 461 Introduction to Computer Vision  
คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 462 Introduction to Data Science  
คพ 463 ปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6) 
CP 463 Artificial Intelligence  
คพ 482 อัลกอริทึม 3(3-0-6) 
CP 482 Algorithms  
คพ 483 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
CP 483 Theory of  Computation  
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กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี 
บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
BBA 121 Principles of Accounting  
ศฐ 111 เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
EC 111 Foundation of Economics  
ศฐ 121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
EC 121  Microeconomics  
ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
EC 131 Mathematical Economics 1  
ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องต้น 2(2-0-4) 
EC 201  Introduction to Business  
ศฐ 361 การเงินและการธนาคาร 1 3(3-0-6) 
EC 361 Money and Banking 1  
กลุ่มวิชาสถิติ  
สถ 221 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
ST 221   Mathematical Statistics  I  
สถ 242 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 
ST 242   Nonparametric Statistics  
สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  3(3-0-6) 
ST 244   Sampling Techniques  
สถ 261 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
ST 261   Principles of Insurance  
สถ 262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ST 262 Introduction to Mathematics of Life insurance  
สถ 322 สถิติคณิตศาสตร์  2  3(3-0-6) 
ST 322   Mathematical Statistics II  
สถ 341 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 
ST 341   Regression Analysis  
สถ 342 แผนแบบการทดลอง  3(2-2-5) 
ST 342   Experimental Designs   
สถ 343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 
ST 343   Data Analysis by Statistical Packages   
สถ 344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(2-2-5) 
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ST 344   Time Series Analysis  
สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
ST 345   Statistical Quality Control  
สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
ST 346   Decision Theory  
สถ 347 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
ST 347   Demography  
สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
ST 349  Research Methodology  
สถ 363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
ST 363 Mathematical Economics  
สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
ST 364 Mathematical Finances  
สถ 365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
ST 365 Statistics for Finance & Investment   
สถ 366     การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
ST 366 Business Application Programming  
สถ 367 การบัญชีเบื้องต้น  3(3-0-6) 
ST 367   Fundamentals of Accounting  
สถ 431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น   3(3-0-6) 
ST 431   Probability Theory    
สถ 441 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(2-2-5) 
ST 441   Multivariate Analysis   
สถ 451 การวิจัยการด าเนินงาน 3(3-0-6) 
ST 451   Operations Research   

3.1.3.3. หมวดวิชาเลือกเสรี 
 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตโดยให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆที่เปิดสอนใน

มหาวิทยาลัย  ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คพ หรือ CP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 
ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 
ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟิสิกส์ 
สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสถิติ 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 

2. ความหมายของเลขรหัสวิชาคณะวิทยาศาสตร์ วิชา วทศ 
0 หมายถึง ภาษาอังกฤษ 
1 หมายถึง สัมมนา 
2 หมายถึง โครงงาน 

3.  ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

4.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 

0 หมายถึง  พ้ืนฐาน 
1 หมายถึง  การวิเคราะห์ 
2 หมายถึง  พีชคณิต 
3 หมายถึง  เรขาคณิต 
4 หมายถึง  รากฐานของคณิตศาสตร์ 
5 หมายถึง  คณิตศาสตร์ดิสครีต 
6 หมายถึง  ทอพอโลยี 
7 หมายถึง  ฝึกงาน 
8 หมายถึง  สถิติ หรืออ่ืน ๆ 
9 หมายถึง สัมมนา โครงงาน 
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5. ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 

0 หมายถึง  ทั่วไป 
1 หมายถึง  ภาษาการโปรแกรม 
2 หมายถึง  ระบบคอมพิวเตอร์ 
3 หมายถึง  คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค 
4 หมายถึง  ข้อมูลและสารสนเทศ 
5 หมายถึง  การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
6 หมายถึง  ระบบอัจฉริยะ 
7 หมายถึง  เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
8 หมายถึง  การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ 
9 หมายถึง วิชาที่เปิดบริการสาขาอ่ืน 

6.  ความหมายของเลขรหัสวิชา   สาขาวิชาสถิติ 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง หมวดวิชา   ดังต่อไปนี้ 

1 หมายถึง  พ้ืนฐาน 
2 หมายถึง  สถิติคณิตศาสตร์ 
3 หมายถึง  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
4 หมายถึง  สถิติอ่ืนๆ 
5 หมายถึง  วิจัยปฏิบัติการ 
6 หมายถึง  การประยุกต์ใช้ 
7 หมายถึง  ศึกษารายบุคคล 
8 หมายถึง  ฝึกงาน 

7.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวท่ี 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงที่ศึกษาด้วยตนเอง 

 
 



26 

3.1.4  แผนการศึกษา 

แผนการศึกษาส าหรับนิสิตท่ีเข้าเรียนในปีการศึกษา 2560 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาท่ัวไป (บังคับ)   10 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป  9 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชาภาษา  
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(2-2-5) 
ส่ือสาร 1  มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) 
กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

 ส่ือสาร 2  

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6)   
กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์) 

 

มศว 151การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) มศว 161 บัณฑิตในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
    
วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก)    
กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุ่มวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 
    
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

8 หน่วยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

4 หน่วยกิต 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) คณ 112 คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) 
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6)   
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1(0-2-1)   
  วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต 
  ฟส 104  ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 3 หน่วยกิต 
  คณ 141  หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 1 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 1 หน่วยกิต 
คณ 102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 20 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 3 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาบูรณาการ  
(มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์) 

   

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6)   
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
พ้ืนฐาน 

8 หน่วยกิต   

ชว 101  ชีววิทยา 1 3(3-0-6) วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หน่วยกิต 
ชว 181  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) คณ 251  คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
คม 100  เคมีท่ัวไป 1 3(3-0-6) วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
คม 190  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1 1(0-2-1) คพ 111  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  8 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 6 หน่วยกิต 
คณ 212  คณิตศาสตร์ 3 4(4-0-8) คณ 211  สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 
คณ 281  ความน่าจะเป็นและสถิติ 4(4-0-8) คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
    
  วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
    

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
วิชาศึกษาท่ัวไป (เลือก) 2 หน่วยกิต วิชาศึกษาท่ัวไป(เลือก) 3 หน่วยกิต 
    
    
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 3 หน่วยกิต 
วทศ 301ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 
    
วิชาเฉพาะด้านบังคับ  6 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 8 หน่วยกิต 
คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบ้ืองต้น 3(2-2-5) 
คณ 323  พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 2(0-4-2) 
  คณ 312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
    
วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก 3 หน่วยกิต 
    

รวมจ านวนหน่วยกิต 14 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 17 หน่วยกิต 
หมายเหตุ ส าหรับนิสิตท่ีเลือกเรียนวิชา คณ 471 ฝึกงาน  ให้ฝึกงานในภาคฤดูร้อนไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีท่ี4 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านบังคับ 2 หน่วยกิต 
คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) คณ 493  โครงงานคณิตศาสตร์ 2 2(0-6-0) 
คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1)   
    
วิชาเฉพาะด้านเลือก  9 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้านเลือก  3 หน่วยกิต 
    
  วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
    

รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 11 หน่วยกิต 

 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
SWU 111          Thai for Communication  
                    ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การสังเคราะห์ความคิด 
และกลวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ 
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 1  
                   ศึกษาและฝึกทั กษะภาษา อังกฤษ โดย เน้ นกา รฟังและการ พูดภา ษาอั งกฤษในฐา นะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและการพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 2  
                   ศึกษา และฝึ กทักษะภา ษาอังกฤษ โดย เน้นการอ่า นและการ เขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและการเขียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  สื่อ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 3(2-2-5) 
SWU 123 English for International Communication 1  
                  ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการพูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
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เป็นภาษานานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน  
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 3(2-2-5) 
SWU 124 English for International Communication 2  
                  ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและการเขียนส าหรับผู้ เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษใน
ฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน 

2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance  
                   เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและ
บุคลิกที่เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล 1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness  
                   หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความ
อดทน และความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบการไหลเวียนโลหิต 
มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health  
                    หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียน
โลหิตและความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 
มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga  
                   เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึกระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรง
ของร่างกายเพ่ือสุขภาพ 
มศว 135 ว่ายน้ า 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming  
                   เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า การว่ายน้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย 
กติกาการแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ 
มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton  
                   ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือและหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูก
หน้าตาข่าย กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์และความปลอดภัยในการเล่น
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แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 
มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis  
                    เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส  มารยาทในการชมเทนนิส  กติกาการแข่งขัน  กลวิธี
การเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 
มศว 138 กอล์ฟ 1(0-2-1) 
SWU 138 Golf  
                   ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และ
เก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟเพ่ือสุขภาพ 
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก 1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training  
                   เทคนิคการออกก าลังกายแบบใช้เครื่องมือช่วย หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิคการฝึกโดย
การใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 

3.  กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี) 
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World  
                   ศึกษาความส าคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบค้น การ
ประเมินสื่อสารสนเทศการอ้างอิงข้อมูล จริยธรรมและกฎหมายที่ เก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่าทันสื่อสาร
สนเทศและเทคโนโลยี 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society Trends  
                   ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มีผลกระทบต่อสังคมในด้านวัฒนธรรม 
เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิก รวมทั้ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life  
                   ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์กับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับ
ผู้บริโภคและการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงาม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การแปลความหมาย การ
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
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มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล 3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
                    ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่อง
ส่วนบุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภาษี การวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน  
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and Environment 
                    ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่
ร่วมกันอย่างสมดุล วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มี
ต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society  
                   ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ มีบทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก 
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะท้อนคิดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 
มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
                    ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบองค์รวม ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิ ถี
ชีวิตกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 
มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
                   ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับทุกช่วงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาอาหาร  
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบอาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 
มศว 248 พลังงานทางเลือก 2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
                   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและ
พลังงานทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช้ ด้วยภูมิปัญญาและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 
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มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
                   ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล   แนวปฏิบัติ  หลักจริยธรรมและกฎหมายที่
เก่ียวข้อง  นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษย์และสังคมศาสตร์) 
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์ 3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human Development 
                   ศึกษาความหมาย  ความส าคัญ  และคุณค่าของวิชาศึกษาทั่วไป   ประวัติและปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความส าคัญและแนวทางการ
พัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และ
การแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society  
                   ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ กับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต่อการด าเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
การด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์ 2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit  
                   ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรมของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่ องมือในการ
เรียนรู้ คุณค่าของตนเองและบริบทของสังคม รวมทั้งฝึกประยุกต์และถ่ายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
                   ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการทั้งที่ เก่ียวข้องกับธรรมชาติ 
ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
                   ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดั บของการสื่อสาร การ
ประยุกต์ใช้สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนาใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 
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มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
                   ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะใน
งานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
                    ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการ
ปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนา
ตนเองพร้อมฝึกปฏิบัติ 
มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life  
                   ศึกษาหลักการอ่านจับใจความ วิเคราะห์ ตีความ วิจารณ์และประเมินค่างานเขียนโดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา 2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers  
                   ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและร่วมสมัย การ
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและยกระดับจิตใจ 
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ 2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
                   ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้อหา 
การเรียบเรียงความคิด การร่างบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์ 3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
                   ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน์เก่ียวกับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้งแนวทาง
การปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก 
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
                   ศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์ที่ เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบัน วิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทางสังคมใน
บริบทของโลกาภิวัตน์ 
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มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ 2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace  
                   ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม 
และการจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่ มีอุดมการณ์
เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
                   ศึกษาความหมายและความส าคัญของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้าง
ทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลต่อความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม การเสริมสร้างกระบวน
ทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
                   ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ 
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและผลกระทบ
ต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
                   ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทียบกับ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้ จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่ 2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
                   ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้มการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
                   ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้
แบบวิจัยเป็นฐาน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
                  ศึกษาความหมายและความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การ
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วิเคราะห์และประเมินบุคลิกภาพภายในและภายนอกของตนเองการพัฒนาเจตคติที่ ดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน มารยาท
พ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้างสัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
                   ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บนพ้ืนฐานความ
มีเหตุผล อุดมการณ์ และคุณธรรมจริยธรรม 
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
                   ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของ
วิธีคิดอย่างมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ใฝ่รู้ความจริง คิดอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม 
จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัตทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 3(3-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
                   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม กฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและทรัพย์สินทางปัญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่ส า คัญของโลก การฝึกปฏิบัติพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน  
มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
                   ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนินชีวิต
ที่มีศีลธรรมและสันติสุข 
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต 2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living  
                   ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคม พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ ตัว
แปรทางสังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การ วิเคราะห์พฤติกร รมของบุ คคลและกลุ่มจา ก
ปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการด า เนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข 
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  
                   ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและ
การป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  
                   ศึกษาความหมาย   ความส าคัญ  ทรัพยากร   ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ ค้นคว้าเพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนา
กิจกรรมให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities  
                   ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่าน
กิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชนด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม 
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom  
                    ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและ
พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต 
การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
                   ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม คุณธรรม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึก ความสามัคคี และความ
ตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน  
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
                   ศึกษาความหมาย ความส าคัญ หลักการเป็นผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคมต้นแบบ 
และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือสังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 วิชาแกน 

  2.1.1 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) 
MA 111 Mathematics I  
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                 บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร บทนิยามของอนุพันธ์ อนุพันธ์
ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปรและการประยุกต์ 
คณ 112 คณิตศาสตร์2 4(4-0-8) 
MA 112 Mathematics II  
                  บุรพวิชา: คณ 111 
                  ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 มิติ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ 
คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 
CH 100 General Chemistry I  
                   ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดุลเคมี กรด–เบส เคมี 
อินทรีย์ สารชีวโมเลกุล เคมีนิวเคลียร์ และเคมีของสิ่งแวดล้อม 
คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 
CH 190 General Chemistry  Laboratory  I  
                   ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์พ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัวของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน
ของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การทดสอบสมบัติของสารชีว
โมเลกุล 
ชว 101 ชีววิทยา  1 3(3-0-6) 
BI 101 Biology  I  
                   ศึกษาหลักการส าคัญของโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ท้ังโพรแคริโอตและยูแคริโอต
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรมการแบ่งเซลล์ความ
หลากหลายของสิ่งมีชีวิตได้แก่ไวรัสมอเนอราโพรทิสต์เห็ด ราพืชและสัตว์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะ
แวดล้อมและวิวัฒนาการ 
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 
BI 191 Biology  Laboratory  I  
                  ปฏิบัติการชีววิทยาเก่ียวกับโครงสร้างและหน้าที่องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและยูแคริ
โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์หลักการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่งเซลล์ 
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และ
วิวัฒนาการ 
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1   3(3-0-6) 
PY 103 Physic I    
                   เวกเตอร์  กฎการเคลื่อนที่  พลังงานและโมเมนตัม  ระบบอนุภาค  การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎโน้ม
ถ่วงสภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล การสั่น กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นเสียงและอุณหพลศาสตร์ 
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ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) 
PY 180 General Physics Laboratory   
                 ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวกับ การวัดอย่างละเอียด การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออสซิลโลสโคป การ
เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสียง  แสงและทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก 

                    2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 

คณ 251   คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 
MA 251 Discrete Mathematics  
                 คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น หลักการช่องนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนเกิด และทฤษฎีกราฟ
เบื้องต้น 
ฟส 104 ฟิสิกส์ 2 3(3-0-6) 
PY 104 Physics II  
                  แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก ไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก 
การเหนี่ยวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง สมบัติเชิงแสง ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธภาพ กลศาสตร์
ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ฟิสิกส์อนุภาคมูลฐาน พรมแดนฟิสิกส์ 

           2.2 วิชาเฉพาะด้าน  

                   2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

คณ 102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 

MA 102 Technology for Mathematics I  

                   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ 

คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) 

MA 103 Technology for Mathematics II  

                  ศึกษาและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ์ในการเสริมการเรียน
คณิตศาสตร์ 
คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) 

CP 111 Computer Programming I  

                  วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัว
ด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้างการแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้งาน 
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วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1 3(2-2-5) 

SCI 301 English for Science I  

                  ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความเข้าใจหลักไวยากรณ์โครงสร้างและส านวน
ภาษาอังกฤษในเนื้อหาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 3(2-2-5) 

SCI 302 English for Science II  

                   ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์บทเรียน
และบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

                    2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

MA 141 Principles of Mathematics  

                  ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์   หลักอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และ
ฟังก์ชัน ระบบจ านวนจริง 
คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ์              3(3-0-6) 

MA 211 Differential Equations     

                  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต์  
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 4(4-0-8) 

MA 212 Mathematics III  

                  บุรพวิชา: คณ 112 
                 ปริภูมิยุคลิด ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

MA 213 Mathematical Analysis  

                  ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การ
หาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 
คณ 281 ความน่าจะเป็นและสถิติ 4(4-0-8) 

MA 281 Probability and Statistics  
                  แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่มที่ส า คัญ 
การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อม่ัน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยสหสัมพันธ์ 
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การทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 3(2-2-5) 

MA 311 Introduction to Numerical Analysis  
                  การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น 
การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิ งตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์ 
คณ 312 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 3(3-0-6) 

MA 312 Introduction to Complex Analysis  
                  สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎี
บทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

MA 322 Abstract Algebra I  

                  กรุปทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป  กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับริง
ฟีลด์และการประยุกต์ 
คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 

MA 323 Linear Algebra I  

                  ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การ
แปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ 
คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 2(0-4-2) 

MA 391 Mathematical Seminar I  
                  การอภิปรายเก่ีย วกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือจากบทความทา ง
คณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) 

MA 490 Mathematical Project I  
                 การสืบค้นสารสนเทศ การวางแผนและการออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย 
คณ 491   สัมมนาคณิตศาสตร์2 1(0-2-1) 
MA 491 Mathematics Seminar II  
                  การน าเสนอรายงานการอภิปรายแนวคิดทางคณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือบทความวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 2(0-6-0) 
MA 493 Mathematics Project II  
                  การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์และประมวลความรู้ การด าเนินการวิจัย การจัดท ารายงานวิจัย การ
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น าเสนองานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 

                    2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 

                  หมวด ก 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธ์ิ 

คณ 222 ทฤษฎีจ านวน 3(3-0-6) 
MA 222 Theory of Numbers  
                   บุรพวิชา : คณ 141   
                   สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน กฏภาวะส่วนตกค้าง
ก าลังสอง เศษส่วนต่อเนื่อง 
คณ 314  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
MA 314 Advanced Calculus  
                  บุรพวิชา :คณ 213   
                  อนุกรมและล าดับของฟังก์ชันการลู่เข้าเชิงเอกรูปสูตรของเทย์เลอร์และการประยุกต์ ปริพันธ์เชิง
ตัวเลขอนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตาอินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจสค่าสุดขีดของฟังก์ชันของตัวแปรหลาย
ตัวตัวคูณของลากรองจ์ 
คณ 324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 324 Introduction to Algebraic Number Theory  
                  บุรพวิชา :คณ 222  
                  ริงของพหุนาม จ านวนพีชคณิต ฟีลด์ก าลังสอง การแยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล 
คณ 325 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น                3(3-0-6) 
MA 325 Introduction to Analytic Number Theory  
                  บุรพวิชา :คณ 222  
                 ทฤษฎีบทหลักมูล เลขคณิต ฟังก์ชั นเลขคณิต การประมา ณค่าตร รกยะ จ านวนอตรรกยะ 
ค่าประมาณจ านวนเฉพาะมูลฐาน            
คณ 331 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) 
MA 331 Survey of Geometry  
                  พ้ืนฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ ทฤษฎีบทของเมเนเล อัสและทฤษฎีบทของ
เชวาอัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิตการแปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุด
เบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉายรากฐานของ
เรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือ"เอลิเมนต์"ของยุคลิดเรขาคณิตนอก
แบบยุคลิดสัจพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
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คณ 342 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
MA 342 Set Theory  
                  บุรพวิชา : คณ 141   
                 พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์สัจพจน์ของการเลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ ว อุปนัยเชิง
อนันต์ จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 
คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3-0-6) 
MA 351 Graph Theory I  
                  ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟต้นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟออย
เลอร์เรียน กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและบทประยุกต์ของทฤษฎีกราฟ 
คณ 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) 
MA 352 Combinatorics  
         การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ก่อก าเนิด สัมประสิทธ์ิทวินาม 
หลักการเพ่ิมเข้าและตัดออก การนับของล าดับ การจับคู่ของกราฟสองส่วน การออกแบบเชิงการจัด  
คณ 411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 411 Introduction to Real Analysis  
                  บุรพวิชา : คณ 213 
                  ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ   ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์
ย่อย ทฤษฎีบทเก่ียวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต่ าสุด ปริพันธ์หลายชั้น 
คณ 416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 
MA 416 Vector Analysis  
                   บุรพวิชา : คณ 112   
                   การด าเนินการเบื้องต้นของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อย การหาปริพันธ์ การประยุกต์ของ
เวกเตอร์ในวิชาเรขาคณิตและวิชากลศาสตร์ 
คณ 423 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
MA 423   Abstract Algebra II  
                  บุรพวิชา : คณ 322   
                 ริงและฟีลด์ ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ภาวะหารลงตัวในอินทิกรัลโดเมน ริงพหุนาม ฟีลด์จ ากัด 
คณ 424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) 
MA 424  Linear Algebra II  
                  บุรพวิชา : คณ 323   
                  การปฏิบัติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น  พีชคณิตเชิงเส้นคู่  พีชคณิตเชิงหลายเส้น 
ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน 
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คณ 432 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6) 
MA 432 Non-Euclidean Geometry  
                  บุรพวิชา : คณ 331   
                 การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  เรขาคณิตบนระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ 
เรขาคณิตบนระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกันของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
คณ 433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 3(3-0-6) 
MA 433 Projective Geometry  
                  มโนมติเบื้องต้นของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย  ภาพฉายแบบมีศูนย์กลาง  หลักการทวิภาวะ  ภาวะมี
แกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ความสัมพันธ์ฮาร์มอนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทของปาสกาลและบริ
อองชอง ขั้วและเส้นเชิงขั้ว พ้ืนผิวก าลังสอง อินโวลูชัน 
คณ 443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 443 Introduction to Mathematical Logic  
                  บุรพวิชา : คณ 141   
                 วากยสัมพันธ์และความหมายของตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง  ทฤษฎีบทความบริบูรณ์  ทฤษฎี
บทความกระชับ สัจพจน์การเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิงอนันนต์ เลขคณิตของจ านวนเชิงอันดับที่และ
จ านวนเชิงการนับ 
คณ 444 ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA 444 History of Mathematics  
                         ประวติัและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ต้ังแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัสและเรื่องที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
คณ 451 ทฤษฎีกราฟ 2 3(3-0-6) 
MA 451 Graph Theory II  
                  บุรพวิชา : คณ 351 
                   ไดกราฟ ไดกราฟเข้ม  ทัวร์นาเมนต์ การจับคู่ การแยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบลลิง การให้
สีกราฟ ข้อปัญหาสี่สี การให้สีจุด การให้สีเส้น จ านวนแรมซีย์  ระยะทาง จุดศูนย์กลางของกราฟ จ านวนโดมิเนชัน 
คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 461 Introduction to Topology  
                  บุรพวิชา : คณ 213   
                  ปริภูมิอิงระยะทางปริภูมิเชิงทอพอโลยี ล าดับและการลู่เข้า ความต่อเนื่องของฟังก์ชัน การกระชับ 
การเชื่อมโยง 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) 
MA 418  Partial Differential Equations  
                   บุรพวิชา : คณ 211   
                   สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่ง  สมการเชิงเส้นเอกพันธุ์  และสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง   วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์   ปัญหาค่า ลักษณะเฉพาะ การแก้สมการคลื่น   
สมการความร้อน   สมการลาปลาซและปัญหาค่าขอบ   ทฤษฎีบทสตูร์มลียูวีล 
คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(3-0-6) 
MA 419  Fourier Series and Applications  
                  บุรพวิชา : คณ 112   
                  ฟังก์ชันเชิงต้ังฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ การประยุกต์เก่ียวกับปัญหาค่า
ขอบในฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 
คณ 480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 480 Introduction to Mathematical Modeling  
                  บุรพวิชา : คณ 211   
                  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปัญหาในโลกจริงในรูปของสมการเชิงอนุพันธ์  การสร้างตัวแบบ  การ
หาผลเฉลย และการอธิบายผลเฉลย   
คณ 482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
MA 482  Introduction to Finite Element Method  
                  บุรพวิชา : คณ 311 
                  พีชคณิตเมทริกซ์  การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธีตรง  ฟังก์ชันประมาณภายในเอลิเมนต์
และปริพันธ์ของเอลิเมนต์เมทริกซ์เชิงตัวเลข  
คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น 3(3-0-6) 
MA 483 Elementary Mathematics of Fluid Mechanics  
                  บุรพวิชา : คณ 211 
                  ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการการเคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืด สมการ
การเคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการไหลแบบคงที่ จุดนิ่ง ศักยภาพความเร็วของของไหล 
แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับของไหล  ทฤษฎีการแบ่งชั้นขอบเขตของของไหล 
คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น 3(3-0-6) 
MA 484 Elementary Mathematics of Thermodynamics  
                  บุรพวิชา : คณ 211 
                 เอนโทรปี อุณหภูมิ และระบบสัจพจน์  การแปลงของตัวแปรอุณหพลศาสตร์  ความสัมพันธ์ของ 
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แม็กเวล เสถียรภาพในตัวเอง การเปลี่ยนสถานะในเฟสหนึ่งและสอง ระบบที่ผันกลับไม่ได้แบบผันผวน การไหล
แบบบักส์ 
คณ 485 การหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6) 
MA 485 Optimization  
                   บุรพวิชา : คณ 323   
                   การโปรแกรมเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ ค่าเหมาะที่สุดไม่ถูกจ ากัด วิธีการค้นหาปัญหาที่ถูก
จ ากัด ความเท่ากันและความไม่เท่ากัน 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

คณ 301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น 2(1-2-3) 
MA 301 Mathematics for Middle School Teachers  
                  มโนมติเก่ียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
คณ 302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย 2(1-2-3) 
MA 302 Mathematics for High School Teachers  
                  มโนมติเก่ียวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ขอบเขตและแนวโน้มส าหรับคณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน 
คณ 382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู 2(1-2-3) 
MA 382 Mathematical Problem Solving for Teachers  
                 ศึกษาเก่ียวกับการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา   ประเภท
ของปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหาและการประเมินการแก้ปัญหา ศึกษางานวิจัยที่
เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปัญหาและแนวทางจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาใน
โรงเรียน 

กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 

คณ 471 ฝึกงาน 1(0-8-0) 
MA 471 Internship  
                   ก าหนดให้ฝึกงานอย่างน้อย 120 ชั่วโมง โดยมีผลการประเมินการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่นิสิต
ฝึกงาน และประเมินผลเป็น S หรือ U โดยภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
MA 486 Special Topic in Mathematics  
                  การศึกษาหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 
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                หมวด ข 

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
CP 121 Introduction to Computer Science and Programming  
                   ความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักคิดเก่ียวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธี
คิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
CP 212 Object Oriented Programming   
                   หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการแพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการข้อยกเว้น การ
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ 
คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) 
CP 214 Computer Programming II  
                   บุรพวิชา : คพ 111 
                  การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยเครื่องมือชั้นสูง การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส่วน
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้งาน 
คพ 215 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 
CP 215 Game Programming   
                   ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร์การสร้างภาพกราฟิก  การเคลื่อนที่
ของวัตถุ การชนกันของวัตถุการออกแบบเกม  ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับเกมการโปรแกรมเกมบนเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ 
คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
CP 241 Data Structures   
                  โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
ข้อมูลและการประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล 
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 
CP 251 Web Programming                    
                   หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ 
การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการสร้างเว็บแอปพลิเคชัน 
คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา 3(2-2-5) 
CP 316 Mobile Programming  
                  ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐาน เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ภาษา
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โปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา และการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ 
คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์ 3(3-0-6) 
CP 317 Programming Language and Processors   
                  หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ รูปแบบภาษาและความหมาย   การออกแบบและ
พัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษาโปรแกรม การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา การสร้างค าสั่ง
ของภาษาโปรแกรม การออกแบบและพัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 
คพ 322  สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
CP 322  Computer Architecture                                                                                          
                  โครงสร้างพ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์  การก าหนดเลขที่อยู่ในหน่วยความจ า   ชุดค าสั่งเครี่อง 
โปรแกรมย่อย การด าเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโครโปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การสร้างหน่วยควบคุม
จากวงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร้างหน่วยค านวณและตรรกะจากวงจรตรรกะ หน่วยความจ า การสร้าง
หน่วยความจ าจากวงจรตรรกะ ระบบพ้ืนฐานการน าข้อมูลเข้าและออก 
คพ 323 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) 
CP 323 Operating System  
                  วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพ้ืนฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดการ
หน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบ 
คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
CP 342 Database System   
                  คณิตศาสตร์ที่เก่ียวข้อง การสร้างแบบจ าลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้เป็น
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความพร้อมและ
การฟ้ืนสภาพ 
คพ 352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6) 
CP 352 System Analysis and Design                                                                                
                  หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  วงจรการพัฒนาระบบการวิเคราะห์ความ
ต้องการของระบบและการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การติดต่อ
ระหว่างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจ าลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 
คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
CP 353 Web Technology   
                   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีฝั่งไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การจัดการข้อมูล
ระดับแบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บเทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้านเว็บ การสร้างบริการ
บนเว็บ และเทคโนโลยีทีเ่กิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง 
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คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 354 Human and Computer Interaction   
                  หลักการและวิธีก ารออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ แบบจ าลอง
ความคิด กรอบการรับรู้ การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและอารมณ์ความรู้สึก ส่วนติดต่อผู้ใช้ การรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
น าเสนอที่มีประสิทธิภาพ การออกแบบและสร้างต้นแบบ และการประเมินผล 
คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) 
CP 355 Computer Graphics   
                   ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิค วิธีการ เครื่องมือและการประยุกต์ใช้ เทคนิค
คอมพิวเตอร์กราฟิก  2 มิติ กา รปฏิสัมพัน ธ์และการ ติดต่อกับผู้ ใช้ การประมวลผลภาพเบื้อง ต้น เทคนิ ค
คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ การสร้างโมเดล 3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การสร้างมุมมองและการสร้างภาพ 3 มิติ 
คพ 431 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 431 Data Communication and Computer Network   
                  หลักการการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การ
ควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทราน
สปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี 
คพ 432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 
CP 432 Computer Security   
                  ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การรักษาความลับและป้องกันการถูก
บิดเบือนของข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ระบบความปลอดภัยเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไร้สาย อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์และการป้องกัน 
คพ 433 ระบบแบบกระจาย 3(3-0-6) 
CP 433 Distributed Systems   
                  ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคุณสมบัติของระบบแบบกระจายในประเด็น การสื่อสารกระบวนการ 
การก าหนดชื่อ การท าให้เข้าจังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการเสียหายและความปลอดภัย ศึกษา
เก่ียวกับมิดเดิลแวร์เทคโนโลยี 
คพ 434 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 434 Introduction to Cloud Computing  
                   ความรู้พ้ืนฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีที่เก่ียวกับการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนจริง 
เครือข่ายศูนย์ข้อมูล การใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการแพลตฟอร์ม และ
บริการซอฟต์แวร์ ประโยชน์และความท้าทายของ การออกแบบในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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คพ 435 ระบบฝังตัวเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 435 Introduction to Embedded Systems  
                  พ้ืนฐานระบบฝังตัวและเทคโนโลยีที่ เก่ียวข้อง  ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของระบบฝังตัว
ซอฟต์แวร์ระบบของระบบฝังตัว เทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบฝังตัว เทคนิคการพัฒนาและทดสอบ
โปรแกรมบนระบบฝังตัว การประยุกต์ใช้ระบบฝังตัวบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
คพ 436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 3(3-0-6) 
CP 436 Practical Computer Network  
                  การน าทฤษฎีกา รเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิว เตอร์ไปปฏิบัติ กับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่า ย  
โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวั ต การควบคุมการเข้ าถึง การสร้า งเครือข่ายด้วยอุปกร ณ์ 
แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลข
ไอพี   
คพ 443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 
CP 443 Management Information System  
                  องค์กร การจัดการ ระบบสารสนเทศ และกลยุทธ์ในการจัดการ  การจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับองค์กร การพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศ 
คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) 
CP 445 Data Warehouse System   
                  นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบคลังข้อมูล  สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบ
คลังข้อมูล การน าข้อมูลเข้าคลังข้อมูล คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และการใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการสร้างและ
ประยุกต์ใช้คลังข้อมูล 
คพ 446 การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 446 Introduction to Data Mining                                                         
                  การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและความ
น่าเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ์ การจ าแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบค่า
ผิดปกติ เทคนิคการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 
คพ 456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
CP 456 Software Engineering  
                   ซอฟต์แวร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์  การวางแผนโครงงานซอฟต์แวร์  กระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการการออกแบบซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน  การพัฒนาและการใช้งาน การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  เทคนิคและกล
ยุทธ์ในการตรวจสอบซอฟต์แวร์  การบ ารุงรักษาและการบริหารซอฟต์แวร์ 
คพ 457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์ 3(3-0-6) 
CP 457 Application Programming   
                  ศึกษาหลักการการวิเคราะห์ออกแบบเทคนิค  และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามกรณีศึกษา
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การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับระบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
คพ 461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 461 Introduction to Computer Vision  
                  การจับภาพและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์  การประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น  กา รแบ่งแยกภาพ  
การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว การรู้จ าวัตถุ  คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิง 3 มิติ  หัวข้อเฉพาะและการประยุกต์ใช้งาน
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
CP 462 Introduction to Data Science  
                  วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น การสร้างแบบจ าลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพของข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้
งานจริง 
คพ 463 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
CP 463 Artificial Intelligence   
                 ทฤษฎีและอัลกอริทึมส าหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์  อัลกอริทึมการค้น  ตรรกะ  การ
วางแผน การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการประยุกต์ใช้ใน
สาขาวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ่นยนต์ 
คพ 482 อัลกอริทึม 3(3-0-6) 
CP 482  Algorithms   
                 การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชิงกราฟ การ
ออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ ก าหนดการพลวัต เครือข่ายการไหล  ปัญหา
เอ็นพีบริบูรณ์ 
คพ 483 ทฤษฎีการค านวณ 3(3-0-6) 
CP 483 Theory of Computation    
                   ทฤษฎีออโตมาตา  เครื่องทัวริ่ง  ปัญหาที่ไม่มีขั้นตอนวิธีส าหรับออโตมาตาสถานะจ ากัดเชิงก าหนด
และไม่เชิงก าหนด  ทฤษฎีของเครื่องจักรที่มีความซับซ้อน 

กลุ่มวิชาเศรษศาสตร์และการบัญชี 

บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 
BBA 121 Principles of Accounting  
                  ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บท
ทางการบัญชี หลักการและขั้นตอน ในการจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดท างบทดลอง 
กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการและกิจการซ้ือขายสินค้า ระบบใบส าคัญ และระบบเงินสดย่อย  
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ศฐ 111 เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน 2(2-0-4) 
EC 111 Foundations of Economics  
                  ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาคและมหภาคทั้งค าจ ากัดความ ความส า คัญ 
และประเด็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 
ศฐ 121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6) 
EC 121 Microeconomics  
                  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นต้นที่ว่า ด้วยกลไกราคา ปัจจัยที่ก าหนดอุปสงค์และ
อุปทานของสินค้าและบริการ ทฤษฎีเบื้องต้นเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุนการผลิต และดุลย
ภาพของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การต้ังราคาในตลาดสินค้าและบริการรวมทั้งใน
ตลาดปัจจัยการผลิต 
ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 3(2-2-5) 
EC 131 Mathematical Economics 1  
                   ศึกษาระบบจ านวนจริงและฟังก์ชัน เมตริกซ์และตัวก าหนด เรขาคณิตวิเคราะห์ อนุพันธ์ อินทิกรัล 
ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย และฟังก์ชันส่วนเพ่ิม การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น การหาค่าสูงสุด
และต่ าสุดในกรณีที่มีข้อจ ากัด โปรแกรมเชิงเส้น รวมทั้งการประยุกต์หลักคณิตศา สตร์กับแนวคิดและทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค  
ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องต้น 2(2-0-4) 
EC 201 Introduction to Business  
                   ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ การจัดการ การตลาด ทรัพยากรมนุษย์และนโยบาย และ
การจัดการการเงิน หลักการพ้ืนฐานด้านจริยธรรมทางธุรกิจ สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการและกฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับการบริหารธุรกิจ 
ศฐ 361 การเงินและการธนาคาร 1 3(3-0-6) 
EC 361 Money and Banking 1  
                  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์ต่อเงิน อุปทานของเงิน การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และการด าเนิน
นโยบายการของธนาคารกลาง กฎของนโยบายการเงินเพ่ือรักษาเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์และสถาบันประกันเงินฝาก ตลอดจนศึกษาสถาบันการเงิน 
โครงสร้างและการด าเนินงาน และบทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน 

กลุ่มวิชาสถิติ 

สถ 221 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) 
ST 221 Mathematical Statistics I  
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                  บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 217 
                  มโนมติของความน่าจะเป็น  ตัวแปรสุ่มและตัวแปรสุ่มร่วม  การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม  ฟังก์ชัน
ความน่าจะเป็น  ฟังก์ชันความน่าจะเป็นตามขอบ ฟังก์ชันความน่าจะเป็นแบบมีเง่ือนไข  ความเป็นอิสระ การแจก
แจงทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคก าลังสอง การแปลงของตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงทีการแจกแจงเอฟฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงค่าตัวอย่าง ตัวสถิติอันดับ 
สถ 242 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) 
ST 242 Nonparametric Statistics  
                  การทดสอบภาวะสารูปดี  ได้แก่   การทดสอบไคก าลังสอง   การทดสอบโคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ 
การทดสอบลิลลีฟอร์ส การทดสอบส าหรับประชากร 1 กลุ่ม การทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบ
เครื่องหมายการทดสอบส าหรับประชากร2 กลุ่ม การทดสอบเครื่องหมาย การทดสอบล าดับพิสัยวิลคอกซอน การ
ทดสอบแมนน-์วิทนีย์ การทดสอบส าหรับประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 
ST 244 Sampling Techniques  
                  ขั้นตอนในการด าเนินการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสร้างแบบสอบถาม การเลือกตัวอย่างแบบใช้
ความน่าจะเป็น  การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง 
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบชั้นภูมิ  
การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่ม 
สถ 261 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 
ST 261 Principles of Insurance  
                  ความหมายของการประกันภัย หลักการพ้ืนฐานของการประกันภัยประเภทของการประกันภัย
กรมธรรม์ประกันภัย  การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย การประกันภัยต่อ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่
เก่ียวข้องกับการประกันภัย 
สถ 262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 3(3-0-6) 
ST 262 Introduction Mathematics of life Insurance  
                  ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณเบี้ย
ประกันชีวิต เงินส ารอง เบี้ยประกัน และศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับสวัสดิการสังคมในกองทุนต่าง ๆ 
สถ 322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) 
ST 322 Mathematical Statistics II  
                              บุรพวิชา : สถ 221   
                  การประมาณค่าแบบจุด  คุณสมบัติของตัวประมาณ วงศ์ชี้ก าลัง ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมี
ความแปรปรวนต่ าสุดอย่างเอกรูป การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีบทเนย์แมน -เพียร์สัน 
การทดสอบที่มีอ านาจสูงสุด  การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
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สถ 341 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) 
ST 341 Regression Analysis  
                  สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณการวิเคราะห์การถดถอย โดยใช้
เมตริกซ์ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมที่สุด สมการการ
ถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้นการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถ 342 แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
ST 342 Experimental Designs  
                   การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับแฟกเตอร์เดียว แผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกเชิง
สุ่ม  แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบจตุรัสละติน คลาสซิฟิเคชันแบบสองทาง คลาสซิฟิเคชัน
แบบสามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลส าหรับแฟกเตอร์ที่ มี 2 ระดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถ 343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 3(2-2-5) 
ST 343 Data Analysis by Statistical Packages  
                   การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาทักษะในการเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูล
โดยค านึงถึงข้อจ ากัดและข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ ลักษณะข้อมูล  รวมทั้งปัญหาที่ต้องการค าตอบ ฝึกท า
และสรุปจากข้อมูล และแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถ 344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(2-2-5) 
ST 344 Time Series Analysis  
                   การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา   การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งชี้ก าลัง 
การวิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแบบอย่างตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไม่สม่ าเสมอและการเคลื่อนไหว
แบบวัฏจักร วิธีบอกซ์-เจนกินส์  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 
ST 345 Statistical Quality Control  
                     แผนภูมิควบคุมคุณภาพส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนภูมิควบคุมคุณภาพส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ 
แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับข้อมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับข้อมูลเชิง
คุณภาพ 
สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 
ST 346 Decision Theory   
                   การตัดสินใจแบบเบส์ หลักของการตัดสินใจ ฟังก์ชันการตัดสินใจ ฟังก์ชันความเสี่ยง ฟังก์ชันการ
สูญเสีย กฎการตัดสินใจที่เหมาะที่สุด ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิงสถิติ 
สถ 347 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) 
ST 347 Demography  
                   การวิจัยเบื้องต้น ต้นก าเนิดของข้อมูลทางประชากร การรวบรวมการส ารวจส ามะโนประชากรและ
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สถิติการเกิด ข้อผิดพลาดในการส ารวจส ามะโนประชากรและสถิติการเกิดพร้อมทั้งการปรับปรุง มาตรวัดของ
จ านวนการตาย การสร้างตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ์ และภาพจ าลองมาตร วัดของการแจกแจง
ประชากรและการย้ายถิ่น การประมาณค่าประชากร และ โปรเจกชัน  วิชานี้ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณ 
สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 
ST 349 Research Methodology 
                   ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัยและขั้นตอนในการท าวิจัย  การก าหนดปัญหา
ของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัย
พร้อมฝึกปฏิบัติ การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การสร้างแบบสอบถามและการออกแบบตารางเสนอผล ข้อมูลและ
วิธีการเก็บข้อมูล การก าหนดขนาดตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่างเชิงปฏิบัติ การวางแผนการน าเสนอและการ
วิเคราะห์ทางสถิติ การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทสรุปการวิจัย  
สถ 363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
ST 363 Mathematical Economics  
                   ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิตภายใต้ของโครงสร้างของตลาด รวมทั้งทฤษฎี
สวัสดิการ พฤติกรรมของผู้บริโภคและหน่วยผลิต การวิเคราะห์ในแง่ของการเคลื่อนไหวต่อเวลา  
สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
ST 364 Mathematical Finances  
                  วิชานี้ศึกษาเนื้อหาในลักษณะของทฤษฎีควบคู่ไปกับการใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือน าแนวคิดทั้ง
คณิตศาสตร์  การเงินและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ไปใช้ในชีวิตจริงโดยศึกษาเก่ียวกับดอกเบี้ยทบต้น ส่วนลดและ
ดอกเบี้ย ค่ารายปี  การวิเคราะห์ส่วนประกอบของค่ารายปี  หุ้นและพันธบัตร  การช าระหนี้ 
สถ 365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 
ST 365 Statistics for Finance & Investment  
                   บุรพวิชา : สถ 364 
                   แนวคิดเรื่องการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  มูลค่าความเสี่ยง  ความเสี่ยงและมูลค่าความ
เสี่ยงส าหรับการลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงและมูลค่าความเสี่ยงส าหรับการลงทุนในตราสารทุน การประเมิน
ผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ วิชานี้เน้นการน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ด้านการเงิน และ
การลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนการบริหารความเสี่ยงทั้งในด้านทฤษฎี และ การใช้โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะ
ของแบบจ าลอง 
สถ 366 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ 3(2-2-5) 
ST 366 Business Application Programming  
                  ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ ตารางท าการ การน าเข้าข้อมูล 
การจัดการข้อมูล ฟังก์ชัน แมโคร การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
 ในหลักสูตรจัดให้มีรายวิชา คณ 471 ฝึกงาน เป็นวิชาในหมวดเฉพาะด้านเลือกนิสิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนวิชานี้ต้องฝึกงานช่วงปิดภาคฤดูร้อนอย่างน้อย 120 ชั่วโมงในหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชน 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           มีวินัย ตรงต่อเวลา ซ่ือสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และองค์กร 
4.1.2 ด้านความรู้ 
           สามารถปฏิบัติงาน และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยน าความรู้ในชั้นเรียนมาประยุกต์ 

4.2 ช่วงเวลา 

ภาคฤดูร้อน ช่วงชั้นปีที่ 3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

นิสิตเลือกฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง ชัน้ปีที่ 3 ภาคเรียนฤดูร้อน 

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 เพ่ือให้นิสิตสามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และประสบการณ์จากสัมมนาคณิตศาสตร์มา

ประยุกต์ใช้โดยผ่านกระบวนการท าโครงงานคณิตศาสตร์ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน  

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 มีจรรยาบรรณในวิชาการ โดยไม่แอบอ้างผลงานของบุคคลอ่ืนมาเป็นของตนเอง 
5.2.2 ด้านความรู้ 

 ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและสามารถน าความรู้มาวิเคราะห์ /
สังเคราะห์เพ่ือแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เฉพาะทางได้ 

5.3 ช่วงเวลา  
 ช่วงชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 จ านวน 2 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

 นิสิตต้องจัดท าโครงการเป็นโครงการเด่ียวหรือเป็นกลุ่มๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษา 1 คนต่อโครงงาน โดยนิสิตต้องด าเนินการดังนี้ 
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 5.5.1 เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาตามแบบฟอร์มต่อผู้ประสานงาน ก่อนเปิดภาคการศึกษา ทั้งนี้
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า
ภาควิชาคณิตศาสตร์ต้องมีอาจารย์ประจ าภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมด้วย 
 5.5.2 เสนอชื่อโครงงานและแผนด าเนินงานตามแบบฟอร์มต่อคณะกรรมการโครงงาน เพ่ือให้
ได้รับความเห็นชอบ ภายในสัปดาห์ที่ 4 หลังเปิดภาคการศึกษา โดยแผนการด าเนินงานควรมีจ านวนทั้งหมดไม่
เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 
 5.5.3 รายงานความก้าวหน้าตามแบบฟอร์ม ภายในสัปดาห์แรกของทุกเดือนต่อผู้ประสานงาน 
 5.5.4 การสอบโครงงาน ให้นิสิตส่งรายงานโครงงาน โดยมีจ านวนเล่มเท่ากับจ านวนกรรมการ
สอบโครงงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนสอบ และท าการนัดหมายวันเวลาเพ่ือขอสอบโครงงาน 

5.5.1 มีการแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้นิสิตเป็นรายบุคคล 
5.5.2 มีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา 
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงงานให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ

และกระบวนการศึกษาค้นคว้า 
5.5.4 มีตัวอย่างโครงงาน/ปริญญานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้นิสิตศึกษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

  คณะกรรมการโครงงานประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเป็นประธาน และกรรมการ
อีก 2 คน โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันพิจารณา แผนการด าเนินงาน รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับ
สมบูรณ์และผลการด าเนินงานในภาพรวมทั้งหมด 

5.6.1 ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานมอบหมายงาน 
5.6.2 ประเมินผลจากความรับผิดชอบ ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม 
5.6.3 ประเมินผลจากความสามารถในการน าเสนอโครงงานหน้าชั้นเรียนโดยมีกรรมการไม่น้อย

กว่า 2 คน 
5.6.4 ประเมินผลจากรายงานฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีสอดคล้อง) 
1. มีทักษะส่ือสาร   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
ข้อท่ี 4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ข้อท่ี 5.2 มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการส่ือสาร
ได้อย่างเหมาะสม 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อท่ี 1.5 มีจิตสาธารณะ 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
ข้อท่ี 4.1มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมองค์กร 
ส่ิงแวดล้อม  

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
ได้แก่ ความสามารถคิดอย่างเป็นระบบตามหลักการทาง
คณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ข้อท่ี 1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
ด้านทักษะทางปัญญา 
ข้อท่ี 3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมี
เหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ 
ข้อท่ี 3.2 น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ไ ด้อย่าง ถูกต้อง
และเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย  
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ 
ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
1.5 มีจิตสาธารณะ 
1.6 ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ 
วัฒนธรรม 

1. สอดแทรกเนื้อหาในมิติ 
ทางคุณธรรม จริยธรรม  
2. ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย และ
ความซ่ือสัตย์ในช้ันเรียน 
3. จัดกิจกรรม /ส่งเสริมให้ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม 

1. ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน 
การตรงต่อเวลา การแต่งกาย การ
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย 
2. สังเกตและประเมินพฤติกรรมการมี
ปฏิสัมพันธ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอน 
3. ประเมินจากผลงานท่ีนิสิตได้รับ
มอบหมาย ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ี
ได้รับมอบหมาย 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 
2.2 มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีจะ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

(1) 2.3 มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 
2.4 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์ 
2.5 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยแนะน า
วิธีการเรียนรู้และการสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง 
2. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ เช่น การ
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา 
การท าแบบฝึกหัด การเรียนรู้จาก
กรณีปัญหา การเรียนรู้เป็นรายบุคคล 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฏิบัติงานของนิสิตในด้าน
ต่างๆ คือ 
1. การทดสอบย่อย 
2. การสอบกลางภาคการศึกษาและ
ปลายภาคการศึกษา 
3. การจัดท ารายงาน/แผนงาน/
โครงการ 
4. การน าเสนอผลงานในหลากหลาย
รูปแบบ 
5. โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการ
ฝึกงาน 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และ
มีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3.2 น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และ 
วิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง 
ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.3 มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 
โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและระสบการณ์

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิตศึกษา
และแสวงหาความรู้ เพ่ือให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะการคิด 
ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสืบค้น  
และการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ จาก
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงท้ังท่ี
เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม เช่น 
1. การน าเสนอ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นในช้ันเรียน 
2. การท ากรณีศึกษา 

สังเกตและประเมินพฤติกรรมการเข้า
ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ประเมินผลจาก 
1. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
2. ประเมินผลจากการสอบท้ังใน
ภาคทฤษฎีและ/หรือภาคปฏิบัติ 
3. นิสิตประเมินตนเอง 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

ทางภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ี
เก่ียวข้อง 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5 สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์
ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.6 เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์
นวัตกรรม 

3. การฝึกปฏิบัติ 
4. การจัดท าโครงงาน 
5.การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมองค์กร 
ส่ิงแวดล้อม  
4.2 มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และ
วัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังพัฒนาตนเอง
และพัฒนางานได้ 
 

1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช้ันเรียนท่ี
เน้นการท างานเป็นกลุ่มและงานท่ีต้อง
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
2. จัดให้มีการเรียนรู้ภาคปฏิบัติท้ังใน
และนอกช้ันเรียนเพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง 
 

1. ประเมินจากพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ในการท ากิจกรรมกลุ่ม 
2. ประเมินจากการมีส่วนร่วมแสดง
ความคิดเห็นในช้ันเรียน และการ
ยอมรับเหตุผลของผู้ท่ีมีความคิดเห็น
แตกต่าง 
3. ประเมินผลจากงานและความ
รับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
4. นิสิตประเมินตนเอง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 
5.2 มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้รูปแบบการ
ส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
5.5 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 
5.6 มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบันต่อการท างานท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

1. มีรายวิชาท่ีฝึกทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. การมอบหมายงานให้สืบค้น จัดการ 
ประมวลผลและแปลความหมายข้อมูล
ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
3. น าเสนอและการวิเคราะห์ข้อมูลใน
รูปแบบวาจา หรือการเขียนรายงาน 
 

1. ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
และการปฏิบัติงานของนิสิตจากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานและ
การเขียนรายงานจากการใช้รูปแบบ
การน าเสนอท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ 
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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3. สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  1.1 มีความซ่ือสัตย์สุจริต 
1.2 มีระเบียบวินัย 
1.3 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.4  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
1.5  มีจิตสาธารณะ 
1.6  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ด้านความรู้ 2.1  มีความรู้พ้ืนฐานศึกษาท่ัวไป 
2.2  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ท่ีจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
2.3  มีความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ีจะน ามาอธิบายหลักการ
และทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ 
2.4  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และ/หรือวิทยาศาสตร์ 
2.5  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้าน
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  3.1  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3.2  น าความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
3.3  มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ท่ี
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและ
ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเก่ียวข้อง 
3.4  สามารถประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.5  สามารถประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่างๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 
3.6  เป็นผู้มีความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์นวัตกรรม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมองค์กร ส่ิงแวดล้อม  
4.2  มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
4.3  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กร รวมท้ังพัฒนา
ตนเองและพัฒนางานได้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ 
ประมวลผล การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
5.2  มีทักษะในการส่ือสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการเลือกใช้
รูปแบบการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 
5.3  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน  เพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
5.4  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

5.5  สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพ่ือให้เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหา 
5.6  มีทักษะการใช้เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

 
4. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
mapping) 
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   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
วิชาศึกษาทั่วไป 
มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                           
มศว 112 วรรณกรรมไทยปริทรรศน์                           
มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 1                           
มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการส่ือสาร 2                           
มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 1                           
มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ 2                           
มศว 131 ลีลาศ                           
มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล                           
มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                           
มศว 134 โยคะ                           
มศว 135 ว่ายน้ า                           
มศว 136 แบดมินตัน                           
มศว 137 เทนนิส                           
มศว 138 กอล์ฟ                           
มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก                           
มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                           
มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์                           
มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้                                  



65 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม                           
มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                           
มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล                           
มศว 244 วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและส่ิงแวดล้อมที่ดี                           
มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม                           
มศว 246 วิถึชีวิตเพ่ือสุขภาพ                           
มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                           
มศว 248 พลังงานทางเลือก                           
มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์                           
มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต                           
มศว 253 สุนทรียสนทนา                           
มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์                             
มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                           
มศว 256 การอ่านเพือชีวิต                           
มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา                           
มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ                           
มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                           
มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคล่ือนสังคม                           
มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                           



66 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม                           
มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                           
มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                           
มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่                           
มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย                           
มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                           
มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                           
มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                           
มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม                           
มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม                           
มศว 355 พุทธธรรม                           
มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต                           
มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                           
มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม                           
มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                           
มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                           
มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                           
มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                           
วิชาแกน 



67 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน 
คณ 111 คณิตศาสตร์ 1                           
คณ 112 คณิตศาสตร์ 2                           
คม 100 เคมีทั่วไป 1                           
คม 190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                           
ชว 101 ชีววิทยา 1                            
ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                           
ฟส 103 ฟิสิกส์ 1                           
ฟส 180 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป                           

วิชาแกนเฉพาะสาขา 
คณ 251 คณิตศาสตร์ดิสครีต                           
ฟส 104 ฟิสิกส์ 2                           

วิชาเฉพาะด้าน 
วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 
คณ 102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1                           
คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2                           
คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1                           
วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 1                           
วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2                           
วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
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   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์                           
คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ์                           
คณ 212 คณิตศาสตร์  3                           
คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                           
คณ 281 ความน่าจะเป็นและสถิติ                           
คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น                           
คณ 312  การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น                           
คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1                           
คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1                           
คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 

                          
คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1                           
คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2                           
คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2                           

วิชาเฉพาะด้านเลือก 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์บริสุทธิ์ 
คณ 222 ทฤษฎีจ านวน                           
คณ 314 แคลคูลัสข้ันสูง                           
คณ 324 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น                             
คณ 325 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์เบื้องต้น                           
คณ 331 ส ารวจเรขาคณิต                           



69 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
คณ 342 ทฤษฎีเซต                           
คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1                           
คณ 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด                           
คณ 411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น                           
คณ 416 การวิเคราะห์เวกเตอร์                           
คณ 423 พีชคณิตนามธรรม 2                           
คณ 424  พีชคณิตเชิงเส้น 2                           
คณ 432 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด                           
คณ 433 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย                           
คณ 443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                           
คณ 444 ประวัติคณิตศาสตร์                           
คณ 451 ทฤษฎีกราฟ 2                           
คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น                           

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                           
คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์                           
คณ 480  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                           
คณ 482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น                           
คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลข้ันต้น                           
คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ข้ันต้น                           
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   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
คณ 485 การหาค่าเหมาะที่สุด                           

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คณ 301 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนต้น                           
คณ 302 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย                           
คณ 382 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ส าหรับครู                           

กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะวิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 
คณ 471 ฝึกงาน                           
คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์                           

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คพ 121 วิทยาการคอมพิวเตอร์และการโปรแกรม

เบื้องต้น                          
 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                           
คพ 214  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2                           
คพ 215 การโปรแกรมเกม                           
คพ 241 โครงสร้างข้อมูล                           
คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ                           
คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา                           
คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและโปรเซสเซอร์                           
คพ 322 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                           
คพ 323 ระบบปฏิบัติการ                           



71 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
คพ 342 ระบบฐานข้อมูล                           
คพ 352 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                           
คพ 353 เว็บเทคโนโลยี                           
คพ 354 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์                           
คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก                           
คพ 431 การส่ือสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์                           
คพ 432 ระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์                           
คพ 433  ระบบแบบกระจาย                           
คพ 434 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น                           
คพ 435 ระบบฝังตัวเบื้องต้น                           
คพ 436 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ                           
คพ 443  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                           
คพ 445 ระบบคลังข้อมูล                           
คพ 446 การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น                           
คพ 456 วิศวกรรมซอฟต์แวร์                           
คพ 457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต์                           
คพ 461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น                           
คพ 462 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น                           
คพ 463 ปัญญาประดิษฐ์                           



72 

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
คพ 482 อัลกอริทึม                           
คพ 483 ทฤษฎีการค านวณ                           

กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และการบัญชี 
บธบ 121 หลักการบัญชี                           
ศฐ 111 เศรษฐศาสตร์พ้ืนฐาน                           
ศฐ 121 เศรษฐศาสตร์จุลภาค                           
ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1                           
ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องต้น                           
ศฐ 361 การเงินและการธนาคาร 1                           

กลุ่มวิชาสถิติ 
สถ 221 สถิติคณิตศาสตร์ 1                           
สถ 242 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์                           
สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง                           
สถ 261 หลักการประกันภัย                           
สถ 262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น                           
สถ 322 สถิติคณิตศาสตร์ 2                           
สถ 341 การวิเคราะห์การถดถอย                           
สถ 342 แผนแบบการทดลอง                           
สถ 343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ                          
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   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
  

 

รายวิชา ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ 
ด้าน 

ทักษะทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและ การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 
สถ 344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา                           
สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                           
สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ                           
สถ 347 ประชากรศาสตร์                           
สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย                           
สถ 363 เศรษฐศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์                           
สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร์                           
สถ 365 สถิติส าหรับการเงินและการลงทุน                           
สถ 366 การโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ                           
สถ 367 การบัญชีเบื้องต้น                           
สถ 431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                           
สถ 441 การวิเคราะห์หลายตัวแปร                           
สถ 451 การวิจัยด าเนินงาน                           
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หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 
 มีการด าเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต ตามรายะเอียดที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2  ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 

1.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงานของระบบผ่าน
คณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

1.2 ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน  ก าหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องตามมาตรฐานการ
เรียนรู้ของหลักสูตรจากนั้นท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน 

1.3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
1.4  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
3.2 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้รับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน ห ลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 
ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะที่เก่ียวกับกลยุทธ์การสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู้  การใช้สื่อ

การเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความรู้และการท าวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

(1)  จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการ
ติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไปเช่นกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมทักษะ การเขียน
เอกสารต ารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนๆ 
 (2)  จัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ  ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการในสาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรืองานสร้างสรรค์อ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

(3)  สนับสนุนทุนในการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
(4)  สร้างเครือข่าย/ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ต่างมหาวิทยาลัยในและนอกภูมิภาค เพ่ือเป็นภาคี

ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ในแวดวงวิทยาศาสตร์และศาสต์อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
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หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพ 

1. การก ากับมาตรฐาน 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เป็นผู้บริหารหลักสูตรโดยท าหน้าที่ 

 ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ก ากับและติดตาม จัดท า มคอ.3 -7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมี
คุณภาพภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชา/คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 

 ด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต่อสถาบัน 
 น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร รายปีมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร

รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ปี 
 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี

การศึกษา 2557 ทีค่รอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 
2554 ทั้ง 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส ารวจโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต ดังนี้ 

- มีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 34 คนโดย
ได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน 7 ฉบับคิดเป็นร้อยละ 20.59 จากจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ เฉลี่ยเท่ากับ 4.39 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ส ารวจการมีงานท าของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2557 โดยใช้การส ารวจด้วยการให้บัณฑิตตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง ผ่านระบบการลงทะเบียนรับ
ปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จ านวน 34 คน พบว่า มีบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 34 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ทั้งหมด โดยมีบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี จ านวน 16 คน จากจ านวนบัณฑิตที่ตอบ
แบบส ารวจโดยไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้วที่ไม่ได้
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เปลี่ยนงานใหม่ ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ผู้อุปสมบทและผู้ที่เกณฑ์ทหาร จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.19  

3. นิสิต 
 3.1 การรับนิสิต 
 1) แผนการรับนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีระบบในการรับนิสิตโดยอ้างอิง
ต่อข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ มคอ. 2 ซ่ึงมี
แผนการรับนิสิตจ านวน 45 คนโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมพิจารณาวิธีการและเกณฑ์การรับนิสิต
ใหม่ โดยที่การคัดเลือกและรับบุคคลเพ่ือเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรอยู่ภายใต้การด าเนินการของหน่วยงานรับนิสิต
ใหม่กองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรรับนิสิตจาก 3 ช่องทาง 
ได้แก่ 

1.1 การคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (รับตรง) 

1.2 การรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์(โควตา) 
1.3 การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (Admission) 
 

โดยจ านวนนิสิตจากแต่ละช่อง ในปีการศึกษา 2558 สามารถสรุปได้ดังตาราง 3.1.1 

การรับนิสิตใหม่ 
แผนการรับ 

(คน) 
ประกาศจ านวนรับ 

(คน) 

จ านวนรายงานตัว
เข้าสอบสัมภาษณ์ 

(คน) 

จ านวนเข้าศึกษาจริง 
(คน) 

รับตรงรอบที่ 1 
28 

28 23 9 
รับตรงรอบที่ 2 12 12 4 

โควตาโรงเรียนเครือข่าย 5 5 0 0 

ระบบกลาง 12 40 33 25 
รวม 45 85 68 38 

ตาราง 3.1.1 
 

และจากสถิติการรับนิสิตใน 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมาดังตาราง 3.1.2 

ปีการศึกษา ประกาศรับ 
นิสิตที่มารายงานตัวเข้าศึกษาจากโครงการการรับนิสิต 

รับตรง Admission โครงการทุนเรียนดี โควตา รวม 

2557 45 12 21 0 0 33 



78 

ปีการศึกษา ประกาศรับ 
นิสิตที่มารายงานตัวเข้าศึกษาจากโครงการการรับนิสิต 

รับตรง Admission โครงการทุนเรียนดี โควตา รวม 

2556 45 5 21 2 0 28 

2555 45 16 10 4 0 31 
ตาราง 3.1.2 

 
พบว่านิสิตที่มารายงานตัวจากการรับตรงมักจะต่ ากว่าจ านวนรับจริงอยู่มาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติ
ให้ประกาศจ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์มากกว่าแผนการรับเพ่ือให้มีผู้มีสิทธิเข้าศึกษาส ารองเม่ือทราบจ านวนผู้
มารายงานตัวเป็นนิสิตจากการรับตรงรอบที่ 1 แล้ว คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะก าหนดจ านวนรับนิสิตใน
ระบบกลางและการรับตรงรอบที ่2 ต่อไป ทั้งนี้เพ่ือให้จ านวนนิสิตเป็นไปตามแผนจ านวนนิสิตที่ก าหนดไว้ใน มคอ.
2 
 2) เกณฑ์การรับนิสิต คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้ มีสิทธิ์ เข้า ศึกษาโดย
อ้างอิงจากแผนการรับนิสิตจากปีการศึกษาที่ผ่านมา และข้อบังคับของมหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน GAT และ PAT และ 7 
วิชาสามัญ ก าหนดเกณฑ์การสัมภาษณ์ และก าหนดอาจารย์ผู้สอบสัมภาษณ์ส าหรับในปีการศึกษา 2558 ก าหนด
พิจารณาเฉพาะคะแนน GAT และ PAT ทั้งในระบบรับตรง และระบบกลาง 
 3) การประเมินผลการรับนิสิต  หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและรายงานตัวนิสิตใหม่แล้ว 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาจ านวนนิสิตใหม่ที่มารายงานตัวเพ่ือเข้าศึกษาว่าเป็นไปตามจ านวน
รับที่ก าหนดไว้หรือไม่ในปีการศึกษา 2558 จ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 มีจ านวนทั้งสิ้น 38 คน ซ่ึงไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ (45 คน) จึงมีมติก าหนดการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2559 จากทั้ง 3 ช่องทางเดิมเช่นเดียวกับในปี
การศึกษา 2558 และก าหนดจ านวนนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 45 คน ตามที่ก าหนดใน มคอ .2 
และปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตโดยพิจารณาจากผลการประเมินกระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่ากระบวนการรับสมัครนิสิตใหม่โดยการรับตรงมักเกิดปัญหาจ านวนผู้มารายงานตัวเข้าศึกษาต่อไม่เป็นไปตาม
จ านวนประกาศรับ จึงให้ประกาศเพ่ิมจ านวนรับในการคัดเลือกระบบกลางและการรับตรงรอบที่  2 นอกจากนี้ 
หลักสูตรได้เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการจัดโครงการ Open House ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรโดยได้ข้อมูลจากผู้ เข้าสอบสัมภาษณ์จากระบบกลาง ปีการศึกษา 2559  
 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการโครงการปฐมนิเทศและค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต มศวซ่ึงเป็นโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยที่ มศว องครักษ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแนะน าให้นิสิตรู้จักมหาวิทยาลัย 
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กิจกรรมและบริการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือให้นิสิตเกิดความภาคภูมิใจ และม่ันใจในการเป็นนิสิตของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกทั้งรู้จักเรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ และเพ่ือปลูกฝังอัต
ลักษณ์นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เป็นบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง 

นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการต่างๆเพ่ือช่วยให้นิสิตได้ทราบถึงข้อมูลที่จ า เป็นในการเรียน 
การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ และโครงการไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์ 
และกิจกรรมแรกพบสาขาวิชา ซ่ึงมีนิสิตชั้นปีที่ 2 ของหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ค าแนะน าต่าง ๆ แก่
รุ่นน้อง 
     ในด้านการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนิสิตชั้นปีที่  1 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการปรับ
พ้ืนฐานวิทย์-คณิต-อังกฤษ ส าหรับนิสิตใหม่ และภาควิชาได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการของนิสิต 
ชั้นปีที่ 1 หลักสูตร วท.บ.คณิตศาสตร์  วท.บ.สถิติ  วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์  และ กศ.บ.คณิตศาสตร์ เพ่ือช่วย
ปรับพ้ืนความรู้ด้านคณิตศาสตร์ส าหรับนิสิต ผลจากการเตรียมความพร้อมพบว่า นิสิตที่เข้าร่วมในโครงการมีความ
เข้าใจในเนื้อหาและมีความพร้อมในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากขึ้น  
  
 3.3 การควบคุมก ากับดูแลนิสิต 
      คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้วางแผนประชุมเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโดยพิจารณาจากภาระ
งาน จ านวนนิสิต ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากแบบสอบถาม จากนั้นได้เสนอภาควิชาคณิตศาสตร์เพ่ือ
แต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตปริญญาตรี เป็นผู้ดูแลให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ  แนะน าแนวทางการเรียน  กา ร
ลงทะเบียนเรียน ให้ข้อมูลทุนการศึกษา และค าปรึกษาทางด้านการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน การขอรับ
ทุนการศึกษา รวมทั้งปัญหาส่วนตัว และรับทราบความคิดเห็นจากนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปีจะท า
การแนะน านิสิตในด้านวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ติ ดตามผลการเรียนนิสิตและการท า
กิจกรรม  นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์โดยตรงหรือผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น หลักสูตรยังมี
นโยบายจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 ในภาคการเรียนที่ 1 
และ คณ 112 คณิตศาสตร์ 2 ในภาคการเรียนที่ 2 ให้แก่นิสิตในที่ปรึกษา เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ใกล้ชิดกับ
นิสิต และทราบผลการเรียนในเบื้องต้น น ามาซ่ึงการสร้างความคุ้นเคย ส่งผลให้นิสิตกล้าที่จะมาปรึกษาปัญหา
ต่างๆ มากขึ้น 

3.4 การคงอยู่ของนิสิต 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า  

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนนิสิตคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละการคงอยู่ 

2554 2555 2556 2557 2558 

2554 41 41 40 37 36 - 90.24 
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2555 38 - 38 31 31 31 81.58 
2556 35 - - 35 28 28 80 

2557 52 - - - 52 28 - 

2558 38 - - - - 38 - 

3.5 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 
     ผลการประเมินความความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2557 

เท่ากับ 4.33 (มากที่สุด) 

     ในปีการศึกษา 2558คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้นิสิตประเมินความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการ
ข้อร้องเรียนและระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์จากผล
ประเมินพบว่านิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใดๆ 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
              การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิที่สอดคล้องกับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
                คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอนร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผล
และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส า หรับการปรับปรุงหลักสูตร 
ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
          5.1 การออกแบบหลักสูตร 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์ได้วางระบบในการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาโดยเริ่มจากศึกษา มคอ.1 แล้วน ามาร่าง มคอ.2 หลังจากนั้นได้ก าหนดสาระรายวิชาให้ตรงตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้านและผ่านการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากนั้นคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรได้น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงและเสนอ มคอ.2 ไปยังมหาวิทยาลัย และ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงหลักสูตรได้ผ่านการรับรองจาก สกอ. เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 หลังจากเปิดใช้หลักสูตร
แล้ว ได้ให้นิสิตประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์และความพึงพอใจที่มีต่อรายวิชา ตามสรุปผลแบบป ระเมินการทวน
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สอบผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมข้อมูลที่ได้เพ่ือน าไป
ปรับสาระรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบต่อไป  
          5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  5.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าข้อมูลคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญของผู้สอน  
  5.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาภาระงานด้านอ่ืนๆ (วิจัย บริการวิชาการ ท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนธรรมและบริหาร)  

  5.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเง่ือนไขในการก าหนดผู้สอนดังต่อไปนี้ 

 อาจารย์ผู้สอนทุกคน สอนวิชาเอกบังคับหรือวิชาแกนอย่างน้อย 1 วิชาต่อปีการศึกษา
โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้ก ากับ 

 ส าหรับวิชาที่มีผู้สอนร่วม มีการใช้เอกสารประกอบการสอน ออกข้อสอบ พิจารณาตัด
เกรดร่วมกัน 

 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานพิจารณาจากความถนัดและเชี่ยวชาญของอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานกับความสนใจของนิสิต 

 อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ประสานงาน รับผิดชอบดูแลวิชาสัมมนาและโครงงาน 

          5.3 การก ากับติดตาม 
   คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก าหนดให้ผู้ประสานงานรายวิชารับผิดชอบจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 

4 มายังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนการเปิดภาคการศึกษาอย่างน้อย 30 วัน ซ่ึง มคอ. 3 จะผ่านการ
ตรวจสอบโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนน าขึ้นสู่เว็บไซต์ (website) ของคณะวิทยาศาสตร์ต่อไป  

5.4 การประเมินผู้เรียน 
                 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินในแต่ละรายวิชาใน มคอ. 2  และเม่ือท า
การเปิดสอนอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้แจ้งเกณฑ์การประเมินให้นิสิตทราบ หลังจากปลายภาคการศึกษาได้
ให้นิสิตประเมินผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านผ่านแบบประเมินเพ่ือทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ผู้ประสานงานรายวิชารวบรวมผลการประเมิน เข้าที่ประชุมเพ่ือเสนอการ
พิจารณาผลการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินผลที่ได้และเสนอแนะแนวทางให้อาจารย์ผู้สอน
ปรับปรุงการสอนให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่ 
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1. ต ารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี้ 

เน้ือหา ต ารา/หนังสือ
ภาษาอังกฤษ 

(เล่ม) 

ต ารา/หนังสือ
ภาษาไทย 

(เล่ม) 

   โสตทัศนวัสดุ รวม 
(เล่ม) 

วารสาร
ภาษาต่างประเทศ 

(เล่ม) 

คณิตศาสตร์ 2,059 5,588 98 7,745  - 

สถิติ 725 1,277 23 2,025  - 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

1,435 2,933 34 4,402  - 

เคมี 2,710 2,151 49 4,910 4 
ชีววิทยา 3,130 1,448 73 4,651 1 

จุลชีววิทยา 3,648 1,817 76 5,541 - 

ฟิสิกส์ 1,947 1,135 25 3,107  - 
วิทยาศาสตร์ 
ท่ัวไป 

193 179 1 373  - 

คหกรรมศาสตร์ 97 372 20 489 4 
อัญมณีและ
เครื่องประดับ 

291 511 36 838 - 

รวม 16,235 17,411 435 34,081 9 

2. ฐานข้อมูลออนไลน์และ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่บอกรับโดยโครงการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) ส านั ก
หอสมุดกลาง และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย จ านวน 47 ฐานและฐานข้อมูลชี้แหล่งวารสารในประเทศไทย
224 แห่ง 

 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต าราไปยังแหล่งค้นคว้าทั้ง
ในและนอกมหาวิทยาลัย 

    2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 
    2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
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    2.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
    2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2560 

ปีที่ 2 
2561 

ปีที่ 3 
2562 

ปีที่ 4 
2563 

ปีที่ 5 
2564 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม 
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554      

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยต่อการเปิดสอนในแต่ละภาค 
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนิน 
การของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 ภายใน 
30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ี 
ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด 
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
 มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

-     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ 
จัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา 
 วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ 
 หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม5 

- - - -  
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน 
1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสิต ทั้งในและนอก

ชั้นเรียน 
1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสิตที่ได้รับมอบหมายในแต่ละรายวิชา 
1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู้ โดยคณาจารย์ผู้สอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา  

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 ประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิตตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน  
1.2.2 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
1.2.3 คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกล

ยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซ่ึงประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output)และประเมินผลท่ีได้ (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
(Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตรเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการในระดับต่าง ๆ คณาจารย์และ
ผู้เก่ียวข้อง 

4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมินเป็นฐาน
ในการปรับปรุง 
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4.3 เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรและ
กลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก จ รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข 
ส าเนาค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการร่าง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 

แบบแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ 
(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ. กมล เอกไทยเจริญ 

สถานท่ีท างาน  ข้าราชการบ านาญ 

 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักสูตร ด้วยการท าเคร่ืองหมาย ในช่อง  หรือ เสนอแนะข้อแนะน าต่างๆ ใน
ช่องว่าง ดังประเด็นต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
   น้อยไป ควรเป็น……หน่วยกิต     มากไป ควรเป็น……หน่วยกิต     เหมาะสม 

2. จ านวนหน่วยกิตของในแต่หมวดวิชา 

รายละเอียด หน่วยกิต ความคิดเห็น หน่วยกิตท่ีเหมาะสม/
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30    

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93    

      2.1  วิชาแกน  26    

            2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 
                   และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 20    

            2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  6    

      2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 67    

             2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  8    

            2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  38    

            2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6    

รวม ไม่น้อยกว่า 129 
126 
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 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม      
  ไม่มี 
 
3. แผนการศึกษาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

 ไม่เหมาะสม      เหมาะสม 
      ข้อเสนอแนะ    

 มีข้อเสนอแนะเล็กน้อยเก่ียวกับรายวิชา คณ312 ซ่ึงมีส่วนเก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ 1,2 และ 3 ซ่ึงท้ังสามคอร์สเรียน
จบในปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 ดังนั้น คณ312 ควรเปิดให้เรียนในปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 จะเหมาะสมกว่าหรือไม่ โดย
สลับกันระหว่าง คณ312 และ คณ323 (พีชคณิตเชิงเส้น 1) โดยการเปิด คณ 323 ในปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 น่าจะ
ดีกว่า 

 คณ103 และ คณ102 ควรจะเรียน คณ102 ก่อน 103 ถึงแม้จะไม่เป็นบุรพวิชาก็ตาม รหัสวิชาก็บอกอยู่แล้ว 
 
4. รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม่อย่างไร 

รายวิชา ความคิดเห็น ข้อแนะน า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2. หมวดวิชาเฉพาะ   หมวดวิชาเฉพาะท่ีระบุบุรพวิชา 

ได้ปรับปรุงจากหลักสูตรเดิม โดยการตัด 
“หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา” ออก 
คงเหลือแต่รายช่ือวิชาท่ีเป็นบุรพวิชาเท่านั้นจะมี
ปัญหาหรือไม่ ส าหรับนิสิตท่ีไม่ผ่านรายวิชาท่ีเป็น
บุรพวิชา มีสิทธิลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ  ได้
หรือไม่ ต้องมีความชัดเจนในเร่ืองนี้ เพ่ือความ
เข้าใจตรงกันของผู้ท่ีมาศึกษาหลักสูตร และถ้า
นิสิตไม่ผ่านรายวิชาบุรพวิชา และไม่มีสิทธิ
ลงทะเบียนในรายวิชาต่อไป จะมีปัญหาต่อ 
แผนการเรียนเป็นอย่างมาก 
 
* ต้องนิยามให้ชัดเจนว่า “บุรพวิชา” 
หมายถึงอะไร ถ้าหมายถึง ต้องผ่าน จะเกิด 
ปัญหามากต่อนิสิตในการส าเร็จการศึกษา 

2.1 วิชาแกน   
          2.1.1  1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 
                     และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

  

   
          2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา   
   
    2.2  วิชาเฉพาะด้าน   

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   
   
2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ   
   
2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก   

   
   
หมวดวิชาเลือกเสรี    
การฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์    
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ค าถามส าหรับภาพรวมของหลักสูตร 
1.  หลักสูตรมีจุดเด่นด้านใด 

 มีความทันสมัยมากข้ึน ดูจากค าอธิบายรายวิชาท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

 มีความแข็งทางด้านคณิตศาสตร์ในระดับดี 

2.  หลักสูตรมีจุดด้อยด้านใด 

 ต้องมีความชัดเจนเร่ืองบุรพวิชา 

 ล าดับของวิชาในแผนการสอน มีข้อควรปรับปรุงบางส่วน 

 หลักสูตรมีการให้ความสัมพันธ์เก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีดี (คณ 102 และ คณ 103) แต่หลังจากนั้นควรน าเทคโนโลยีไป
สอดแทรกในรายวิชาบางวิชาท่ีสามารถสอดแทรกได้ เช่น ในวิชา คณ111 คณ112 

3.  นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมเติมจากด้านวิชาการ ในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด 

 นิสิตควรได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้มากข้ึน 

4.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 ไม่มี 
 
5.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

 มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังต่อไปนี้ 
 1) ตารางหน้า 112 หัวข้อ 2.1 ต้องตีกรอบ เหมือนหัวข้อ 2.2 และกรอบหัวข้อ 1,2 และ 3 ควรแรเงา เพ่ือให้ง่ายต่อ
การศึกษา 
 2) หน้า 115 วิชา คณ211 “ผลการแปลงลาปลาซ” ต้องแก้เป็น “ผลการแปลงลาปลาซ” 
 3) หน้า 116 วิชา คณ222 “สมการไดโอแฟนไทล์” ต้องเป็น “สมการไดโอแฟนไทน์” 
 4) หน้า 116 วิชา คณ311 “ปริพันธ์ เชิงตัวเลข” ต้องเป็น “ปริพันธ์เชิงตัวเลข” 
 5) หน้า 113 หัวข้อ 2.1.2 ต้องเป็น 2.1.1 
 6) หน้า 114 ตัดออกสามบรรทัด คือหัวข้อ 2 และหัวข้อ 2.1 (เพราะซ้ าซ้อน) 
 7) หน้า 115 ตัดออกสองบรรทัด 

 

 

                                                                                         (รศ. กมล เอกไทยเจริญ) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ 

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ดร.อนิรุธ ลวดทรง  

สถานท่ีท างาน  ภาคคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักสูตร ด้วยการท าเคร่ืองหมาย ในช่อง  หรือ เสนอแนะข้อแนะน าต่างๆ ใน
ช่องว่าง ดังประเด็นต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
   น้อยไป ควรเป็น……หน่วยกิต     มากไป ควรเป็น……หน่วยกิต     เหมาะสม 

2. จ านวนหน่วยกิตของในแต่หมวดวิชา 

รายละเอียด หน่วยกิต 
ความคิดเห็น หน่วยกิตท่ีเหมาะสม/

ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30    

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93    

      2.1  วิชาแกน  26    

            2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 
                   และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 20    

            2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  6    

      2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 67    

             2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  8    

            2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  38    

            2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6    

รวม ไม่น้อยกว่า 129 
126 

   

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม     

 น่าจะมีเหตุผลในการ เพ่ิม/ลด จ านวนหน่วยกิต ในหมวดท่ีการเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยกิต 

 เมื่อเปล่ียนแปลงจ านวนหน่วยกิต หรือเพ่ิม/ลด รายวิชาแล้ว ผลลัพธ์การเรียนรู้จะแตกต่างจากหลักสูตรเดิมอย่างไร 
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3. แผนการศึกษาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 ไม่เหมาะสม      เหมาะสม 

      ข้อเสนอแนะ    

 ล าดับการเรียนของ คณ103, คณ102 ไม่มีผลต่อกันใช่หรือไม่ * 

 คณ412 (บังคับ ปี 3/2) ต้องผ่านการเรียน คณ411 (เลือก ปี 4/2) หรือไม่ * 
 

* เป็นเพียงข้อสังเกต ไม่จ าเป็นต้องปรับตาม 
 
4. รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม่อย่างไร 

รายวิชา ความคิดเห็น ข้อแนะน า 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 วิชาแกน    
          2.1.1  1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 
                     และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

   

          2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา    
    2.2  วิชาเฉพาะด้าน    

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้   ควรมี MATLAB programming 
2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ    
2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก    

หมวดวิชาเลือกเสรี    
การฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์    

ค าถามส าหรับภาพรวมของหลักสูตร 
1.  หลักสูตรมีจุดเด่นด้านใด 

ไม่แน่ใจ เนื่องจากคุณลักษณะบัณฑิตในหมวด 2 ข้อ 1.3 เป็นไปตาม มคอ.1 และไม่ได้ระบุจุดเด่นไว้ 

2.  หลักสูตรมีจุดด้อยด้านใด 

- 

3.  นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมเติมจากด้านวิชาการ ในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด 

 ภาษาต่างประเทศ 

 Math Tools ท่ีเรียนแล้วสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในการท างานหรือศึกษาต่อ 
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4.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคม 

และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

 ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร 

 ควรก าหนด Learning Outcomes ของหลักสูตร เพ่ือน าไปสู่การก าหนด Learning Objective ในแต่ละรายวิชา แล้ว
จะได้ contents ของแต่ละรายวิชา ตลอดจน กิจกรรมเสริมอ่ืนๆ เพ่ือให้ได้ Learning Outomes ตามท่ีต้องการ 

 
5.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

 ไม่มี 

 

 (รศ.ดร.อนิรุธ ลวดทรง) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบแสดงความคิดเห็นในการวิพากษ์ 

(ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  น.ส. ศุภมาส จาระเวชสาร  

สถานท่ีท างาน  บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ ากัด 

 

โปรดแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักสูตร ด้วยการท าเคร่ืองหมาย ในช่อง  หรือ เสนอแนะข้อแนะน าต่างๆ ใน
ช่องว่าง ดังประเด็นต่อไปนี้ 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร 

1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต 
   น้อยไป ควรเป็น……หน่วยกิต     มากไป ควรเป็น……หน่วยกิต     เหมาะสม 

2. จ านวนหน่วยกิตของในแต่หมวดวิชา 

รายละเอียด หน่วย
กิต 

ความคิดเห็น หน่วยกิตท่ีเหมาะสม/
ข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30    

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93    

      2.1  วิชาแกน  26    

            2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 
                   และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 20    

            2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  6    

      2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 67    

             2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้  8    

            2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ  38    

            2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21    

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6    

รวม ไม่น้อยกว่า 129 
126 

   

 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม     

 ไม่มี 

 



113 

3. แผนการศึกษาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 
 ไม่เหมาะสม      เหมาะสม 

      ข้อเสนอแนะ    

 ไม่มี 

4. รายวิชาและเนื้อหาในรายวิชามีความเหมาะสมกับหลักสูตรหรือไม่อย่างไร 

รายวิชา ความคิดเห็น ข้อแนะน า 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
2. หมวดวิชาเฉพาะ    

2.1 วิชาแกน    
          2.1.1  1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์ 
                     และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

   

          2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา    
    2.2  วิชาเฉพาะด้าน    

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้    
2.2.2  วิชาเฉพาะด้านบังคับ    
2.2.3  วิชาเฉพาะด้านเลือก    

หมวดวิชาเลือกเสรี    
การฝึกงาน/ฝึกประสบการณ์    

ค าถามส าหรับภาพรวมของหลักสูตร 
1.  หลักสูตรมีจุดเด่นด้านใด 

 ให้การเน้นย้ าในหลักสูตรวิชาเฉพาะท่ีเข้มข้นและเหมาะสมดี รวมถึงยังมกีารเพ่ิมเติมในส่วนของวิชาเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 
เพ่ือการรับรู้ความทันสมัย 

 หลักสูตรครอบคลุมในทุกด้าน 

2.  หลักสูตรมีจุดด้อยด้านใด 

 ไม่มี 

3.  นิสิตควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพเพ่ิมเติมจากด้านวิชาการ ในด้านใดบ้าง เพราะเหตุใด 
 เหมาะสมดีอยู่แล้ว 
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4.  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามความต้องการของสังคมและเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
 เหมาะสมดีอยู่แล้ว 

 
5.  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

 ไม่มี 

 

 (นางสาวศุภมาส จาระเวชสาร) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ง 
รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2558 รายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2บัณฑิต     4.10 
ตัวบ่งช้ีท่ี  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

30.73 7 4.39 4.39 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

 16 21  76.19  3.81 

องค์ประกอบท่ี 3 นิสิต    2 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.1  การรับนิสิต       2  2 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานิสิต     2  2 
ตัวบ่งช้ีท่ี  3.3  ผลท่ีเกิดกับนิสิต      2  2 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    2.48 
ตัวบ่งช้ีท่ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร      1 1 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร   3    4.44 
ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 5 5  100   5 

ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

2  5  40   3.33 

ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  1.2 5  24   5 

ตัวบ่งช้ีท่ี  4.3  ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      2 2 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   2.75 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      2 2 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

    3 3 

ตัวบ่งช้ีท่ี  5.3 การประเมินผู้เรียน       1 1 
ตัวบ่งช้ีท่ี  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้      3  3  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน …..  ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 35.64 
         ตัวบ่งชี้ 13 
    คะแนน 2.74 

  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ส ารวจคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา  ในปี

การศึกษา2557ที่ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้านคือ (1) ด้านคุณธรรม

จริยธรรม (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ  (3) ด้านทักษะทางปัญญา  (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศโดยการแจกแบบสอบถามจากผู้ใช้บัณฑิต โดยมีจ านวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ ที่ส าเร็จการศึกษารวม 34 คนได้รับแบบส ารวจกลับมาจ านวน  7  ฉบับคิดเป็นร้อยละ 20.59 จาก

จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดโดยระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต เฉลี่ยเท่ากับ 4.39  

 

ล าดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  

เฉล่ีย 4.39 

1 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด คน 34 

2 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คน 7 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต คะแนน 4.39 

 (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คะแนน 4.57 

 (2) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ คะแนน 4.29 

 (3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน 4.14 

 (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คะแนน 4.57 
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ล าดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด รวม 

 (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน 4.38 

4 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ร้อยละ 20.59 

หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ี

ส าเร็จการศึกษา 
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ภาคผนวก จ 
ประวัติและผลงานของอาจารย์ 

 
ชื่อ-นามสกุล    นางพิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ต าแหน่งบริหาร  ประธานหลักสูตร 
สังกัด     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ท่ีอยู่   114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  
Email     pisuttaw@g.swu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ
การศึกษา 

วท.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2540 

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 2545 
Ph.D. Mathematical Sciences University of Durham, U.K. 2551 

 

บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 

ไม่มี 

 

บทความวิชาการ 

1. Sirininlakul, P. S., and Sirininlakul, S. 2012. Rigorous Lower Bound for the Ground State   

Energy of Matter with the Exclusion Principle in Two Dimensions.  Srinakharinwirot  

Science Journal. 28(1): 67-77. 

2. Sirininlakul, P. S. 2012. The Equivalence of Variational Inequality and Finite Element 

Formulation of the Obstacle Problem for a String. Srinakharinwirot  Science Journal. 

28(1): 135-146. 
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3.  Boonprasit, S., Sirininlakul, P. S. and Sirininlakul, S. 2013. Upper Bound for the Ground State 

Energy of fermionic Matter in 2D.  Srinakharinwirot Science Journal. 29(2): 121-129. 

4. เปรียบฟ้า ด้วงนุ่ม, สุกัญญา หายีสะและ, พิศุทธวรรณ ศรีภิรมย์ สิรินิลกุล และสิริ สิรินิลกุล. 2560 . การศึกษา

ความสามารถในการเรียนรู้ตรามแนวสะเต็มศึกษาโดยใช้แนวคิดเรื่องพาราโบลาส าหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5. วารสารศึกษาศาสตร์. 28(3): 239-251. 

 

หนังสือ  ต ารา 
ไม่มี 

 
ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1.  โครงการวิจัยชุดเรื่องการจัดการเรียนการสอนแคลคูลัสโดยใช้เครื่องค านวณเชิงกราฟ   แหล่งทุนงบประมาณ

เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2559 (ผู้ร่วมวิจัย)   

ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ 

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ 112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 

คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 

คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 

คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

คณ 482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น 

คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหลขั้นต้น                                                                        

คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น                                                                             

คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 
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รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 

คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 

คณ 311 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น 
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การศึกษา 

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2542 
วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546 

ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2552 

 

บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings)   

1.  Cotnam, C., Saleewong, T. and Suksai, S. 2015. Finite Integration Method with Basis Function 

for Differential Equations. AMM 2015. Proceeding of the 20th Annual Meeting in 

Mathematics. 27-29 May 2015. Nakhon Pathom. Thailand. p. 382-388. 

2.  Suksai, S. 2012. Lyapunov stability of the solutions for the impulsive differential equations. 

The International workshop on functional analysis. 12-14 October 2012. Timisoara. 

Romania. p. 26-27. 

 
บทความวิชาการ 

1.  Suksai, S., Ngamsuntikul, R. and Penpian, C. 2015. The Prediction Model of The Relation of 

Displacement, Stress, Strain and Porosity between Substrate and Cell. International 

Journal of Ecology & Development. 30: 80-87. 

2. Suksai, S. 2013. Uniformly Asymptotically Stable Solution for the Impulsive Differential 

Equations, International Journal of Applied Mathematics & Statistics. 42: 130–137. 

mailto:sirirats@g.swu.ac.th
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3.  Suksai, S. 2013. Extremely Solutions for the BVP of the Impulsive Differential Equations.  

International Journal of Applied Mathematics & Statistics. 6: 104-113. 

4.  Suksai, S. and Nakarawong, T. 2012. Interaction the Burgers' Equation with Finite Difference 

Scheme. Far East Journal of Mathematical Sciences, 68: 127-135. 

5.  Suksai, S. 2012. Analytic Solution of Nonlinear Partial Differential Equations. KKU Science 

Journal. 2: 515-523. 

 
หนังสือ  ต ารา  
 ไม่มี 
 
ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 ไม่มี 

ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ 

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ 112 คณิตศาสตร์ 2  

คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 

คณ 314 แคลคูลัสชั้นสูง 

คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 

คณ 412 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องต้น 

คณ 480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 

คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 

คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 

คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 
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วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550 
วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 

วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557 

 

บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
ไม่มี 
 

บทความวิชาการ 

1.  Bunge, R. C., El-Zanati, S., Gibson, I. D., Jongthawonwuth, U., Nagel, J., Stanley, B. and Zale, 

A. 2013. On cyclic decompositions of K_{n+1,n+1}-I into a 2-regular bipartite graph with 

at  most 2 components, Congressus Numeratium. 218: 73-84. 

2.  Jongthawonwuth, U., El-Zanati, S. I. and Uiyyasathaian, C. 2014. On Extending the Bose  

Construction for Triple Systems to Decompositions of Complete Multipartite Graphs 

into 2-regular Graphs of Odd Order, Australasian Journal of Combinatorics, 59: 378–

390. 

 
หนังสือ  ต ารา 
 ไม่มี 
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ทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 ไม่มี 

ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ 

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ 112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 
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คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 

คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 

คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 251 คณิตศาสตร์ดิสครีต 
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Ph.D. Mathematics Oregon State University, U.S.A. 2556 

 

บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 
ไม่มี 
 

บทความวิชาการ 
1.  Wichitsongkram, N. 2017. An Elementary Method to Detemine a Fixed Point of a Continuous 

Function, Srinakharinwirot Science Journal. 33(1). 221-230. 
 
หนังสือ  ต ารา 
 ไม่มี 
 
ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1.  โครงการวิจัยเรื่องการจัดการขยายกระบวนการสุ่มเกาส์เซียนไปสู่กระบวนการสุ่มเกาส์เซียนในปริภูมิที่สู งขึ้น  

แหล่งทุนงบประมาณเงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2558 (หัวหน้า

โครงการวิจัย) 

 

mailto:noppadonw@g.swu.ac.th
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ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ 

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ 112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 

คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 

คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 

คณ 411 การวิเคราะห์เชิงจริงเบื้องต้น 

คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 

คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 

คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 

คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 2 
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ชื่อ-นามสกุล    นางสาวนิสรา สิรสุนทร 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ต าแหน่งบริหาร  กรรมการและเลขานุการหลักสูตร 
สังกัด     ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
ท่ีอยู่   114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Email     nissara@g.swu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาท่ีได้รับ สถานท่ีศึกษา ปีท่ีจบ

การศึกษา 

วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549 
วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 

วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 

 

บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 

ไม่มี 

 
บทความวิชาการ 

1.  Sirasuntorn, N. and Sararnrakskul, R. I. 2015. Regularity of Certain Subsemirings of Full Matrix 

Semirings. East-West Journal of Mathematics. 17(1): 23-32. 

2.  Sirasuntorn, N. and Sararnrakskul, R. I. 2016. Invertible Matrices in Certain Commutative 

Subsemirings of Full Matrix Semirings. International Journal of Pure and Applied 

Mathematics. 106(1): 191-197. 

 
หนังสือ  ต ารา 
 ไม่มี 
 
 
 

mailto:nissara@g.swu.ac.th
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ทุนวิจัยท่ีได้รับ 

1. โครงการวิจัยชุดเรื่องริงย่อยปรกติ และริงย่อยสลับที่บางชนิดของเมทริกซ์เต็มรูปแบบ แหล่งทุนมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปี 2557 (ผู้ร่วมวิจัย)  

2. โครงการวิจัยเรื่องฟังก์ชันสาทิสสัณฐานหลายค่าบนไฮเพอร์กรุป  แหล่งทุนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปี 2559 (หัวหน้าโครงการวิจัย) 

ภาระงานสอนท่ีรับผิดชอบ 

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 111 คณิตศาสตร์ 1 

คณ 112 คณิตศาสตร์ 2 

คณ 212 คณิตศาสตร์ 3 

คณ 241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 

คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 

คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 

คณ 423 พีชคณิตนามธรรม 2 

คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 

คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 

คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 

คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 

 
ภาระงานสอนในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

รหัสวิชา รายวิชา 

คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

 
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดการปรับปรุง 

 
1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้าง 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

มคอ. 1 
พ.ศ. 2554 

โครงสร้าง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หน่วยกิต หน่วยกิต รายละเอียด หน่วยกิต 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 91 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 
2.1  วิชาแกน  26  2.1  วิชาแกน  26 
2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 20  2.1.1  วิชาแกน
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 20 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  6  2.1.2  วิชาแกนเฉพาะ
สาขา 

 6 

2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 65  2.2  วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 67 
2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 

 7  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ 

 8 

2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ  34  2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ   38 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 24  2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 21 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 

รวม ไม่น้อยกว่า 127 120 รวม ไม่น้อยกว่า 129 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 เปลี่ยนแปลงตามมหาวิทยาลัย 
2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.1.2 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.1.2 วิชาแกนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

คณ 111  คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) คณ 111  คณิตศาสตร์ 1 4(4-0-8) เปลี่ยน 
MA 111 Mathematics I  MA 111 Mathematics I  ค าอธิบาย 
ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน อนุพันธ์ การอินทิเกรต
ฟังก์ชันหน่ึงตัวแปรและการประยุกต์ 

บทนิยามของลิมิต ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชัน
หน่ึงตัวแปร บทนิยามของอนุพันธ์ อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หน่ึงตัวแปรและการประยุกต์ บทนิยามของปริพันธ์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันหน่ึงตัวแปรและการประยุกต์ 

รายวิชา 

คณ 112  คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) คณ 112  คณิตศาสตร์ 2 4(4-0-8) เปลี่ยน 
MA 112 Mathematics II  MA 112 Mathematics II  1.บุรพวิชา 
บุรพวิชา: คณ 111 หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
คณิตศาสตร์ 
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ 3 
มิติ ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย การอินทิเกรตฟังก์ชันหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ 

บุรพวิชา: คณ 111 
ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง เรขาคณิตวิเคราะห์ 
3 มิติ ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการ
ประยุกต์ 

2. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คม190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คม190  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) เปลี่ยน 
CH 190 General Chemistry  

Laboratory  I 
 CH 190 General Chemistry  

Laboratory  I 
 1.หน่วยกิต

2. 
การใช้ อุปก รณ์พื้นฐานทางเคมี คว ามปลอ ดภั ยใ น
ห้องปฏิบัติการ และการทดลองที่สอดคล้องกับหัวข้อใน
รายวิชาคม 100 

ฝึกทักษะกา รใช้อุปกรณ์ พ้ืนฐานทาง เคมี ควา ม
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ท าการทดลองและ
วิเคราะห์ผลที่เก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ์ ค่าคงตัว
ของแก๊ส การลดลงของจุดเยือกแข็ง การจัดเรียง
อนุภาคในของแข็ง อินดิเคเตอร์ การไทเทรต การ
ทดสอบหมู่ฟังก์ชันในสารประกอบอินทรีย์ การ
ทดสอบสมบัติของสารชีวโมเลกุล 

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
ชว191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) ชว191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-3-0) 1.เปลี่ยน 
BI 191 Biology Laboratory  I  BI 191 Biology Laboratory  I  หน่วยกิต 
บุรพวิชา: ชว 101 หรือเรียนควบคู่ 
ปฏิบัติการชีววิทยาที่สอดคล้องกับวชิาชว 101 

ปฏิบัติการชีววิทยาเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่
องค์ประกอบของเซลล์ทั้งโพรแคริโอตและ ยูแคริโอต 
สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล์หลักการถ่ายทอด
ลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม การแบ่ง
เซลล์ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดล้อมเชิงวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม และวิวัฒนาการ 

2.ตัดบุรพ
วิชา 

ฟส103  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) ฟส103  ฟิสิกส์ 1 3(3-0-6) เปลี่ยน 
PY 103 Physic I  PY 103 Physic I  ค าอธิบาย 
เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่  พลังงานและโมเมนตัม การ
เคลื่ อนที่แ บบ หมุ นก ฎโ น้มถ่ว งแ ละสภ าพยืดหยุ่ น 
กลศาสตร์ของของไหล กลศาสตร์ของคลื่น คลื่นเสียงอุณ
หพลศาสตร์ 

เวกเตอร์ กฎการเคลื่อนที่  พลังงานและโมเมนตัม 
ระบบอนุภาค การเคลื่อนที่แบบหมุน กฎโน้มถ่วง 
สภาพยืดหยุ่น กลศาสตร์ของไหล การสั่น กลศาสตร์
ของคลื่น คลื่นเสียงและอุณหพลศาสตร์ 

รายวิชา 

   ฟส180  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1(0-2-1) เพิ่ม 
   PY 180 General Physics Laboratory  รายวิชา 
   ปฏิบัติการในเรื่องที่เก่ียวกับ การวัดอย่างละเอียด 

การใช้มัลติมิเตอร์ การใช้ออส ซิลโลสโคป กา ร
เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด์  เสียง  แสงและ
ทัศนูปกรณ์ ไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า แม่เหล็ก 

ใหม่ 

ฟส183  ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 1(0-2-1)    ตัดออก 
PY 183 Physics Laboratory I      
ปฏิบัติการในเร่ืองที่สอดคล้องกับวชิา ฟส 103   
2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 

 

ฟส 104  ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) ฟส 104  ฟิสิกส์ 2 3(2-2-5) เปลี่ยน 
PY 104 Physic II   PY 104 Physic II   ค าอธิบาย 
สนามไฟฟ้า   ศักย์ไฟฟ้า  ความจุไฟฟ้าและไดอิเล็กทริก 
ไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก การเหน่ียวน า  ไฟฟ้า

แรงคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความจุไฟฟ้าและ
ไดอิเล็กทริก ไฟฟ้ากระแสตรง สนามแม่เหล็ก การ

รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
กระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  การ
แทรกสอด เลี้ยวเบนและโพลาไรเซชัน  สัมพัทธภาพ 
กลศาสตร์ควอนตัม  ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์ของแข็ง
และโมเลกุล  ฟิสิกส์นิวเคลียร์  ฟิสิกส์อนุภาค 

เหน่ียวน า ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แสง 
สมบัติเชิงแสง ทัศนูปกรณ์ สัมพัทธภาพ กลศาสตร์
ควอนตัม ฟิสิกส์ของอะตอม ฟิสิกส์นิวเคลีย ร์ ฟิสิกส์
อนุภาคมูลฐาน พรมแดนฟิสิกส์ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 

คพ 111  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) คพ 111  การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) เปลี่ยน 
CP 111 Computer Programming  CP 111 Computer Programming 

I 
 1.ชื่อวิชา 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของ
ภาษาโปรแกรมขั้นสูง การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
ด้วยภาษาขั้นสูง และการประยุกต์ใช้งาน 
 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมาย
ของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัวด าเนินการ 
นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง 
พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้าง การแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้งาน 

2. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
3. ย้าย
หมวดวิชา 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1 วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู้ 

 

   คณ 102 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) เพิ่ม 
   MA 102 Technology for 

Mathematics I 
 รายวิชา 

   ศึกษาและฝึกทักษะการใช้เคร่ืองค านวณเชิงกราฟใน
การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์  

 

คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 2 1(1-1-1) คณ 103 เทคโนโลยีส าหรับคณิตศาสตร์ 
2 

1(0-2-1) เปลี่ยน 

MA 103 Technology for 
Mathematics II 

 MA 103 Technology for 
Mathematics II 

 1.หน่วย
กิต.2. 

ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประมวลผลเชิง
สัญลักษณ์ เพื่อเสริมการเรียนคณิตศาสตร์  

ศึกษาและฝึกทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรที่
ประมวลผ ลเชิ งสัญลักษ ณ์ในก ารเสริมการเรีย น
คณิตศาสตร์  

ค าอธิบาย
รายวิชา 
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วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 1 
3(3-0-6) วทศ 301 ภาษาอังกฤษส าหรับ

วิทยาศาสตร์ 1 
3(2-2-5) เปลี่ยน 

1.หน่วยกิต 
SCI 301 English for Science I  SCI 301 English for Science I  2. 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟังและ
การพูดในเน้ือหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ/หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

 ศึกษาและฝึกทักษะการอ่าน ฟัง พูด และเขียน ความ
เข้ า ใ จห ลั ก ไ ว ยาก รณ์  โ ค รง สร้าง แ ล ะส านว น
ภาษาอังกฤษในเน้ือหาบทเรียนและบทความทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

3(3-0-6) วทศ 302 ภาษาอังกฤษส าหรับ
วิทยาศาสตร์ 2 

3(2-2-5) เปลี่ยน 
1.หน่วยกิต 

SCI 302 English for Science II  SCI 302 English for Science II  2. 
ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการอ่านและการเขียนใน
เน้ือหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ/หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

ศึกษาและฝึ กทักษ ะการอ่าน ฟัง พู ด แล ะเขีย น
ภาษาอังกฤษในการตีความและสังเคราะห์บทเรียนและ
บทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2.หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

 

คณ 241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) คณ 141 หลักและวิธีการของ
คณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.รหัส 

MA 241 Principles of Mathematics  MA 141 Principles of Mathematics  2. 
ตรรกวิทยา เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน วิชาน้ีเน้นการ
ให้เหตุผลและการพิสูจน์ 

ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผล วิธีการพิสูจน์ หลักอุปนัย
เชิงคณิตศาสตร์ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบ
จ านวนจริง 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6) 1.ตัด 
MA 211 Differential Equations     MA 211 Differential Equations     บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 112 หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
คณิตศาสตร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสองและอันดับเอ็น สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  
ผลการแปลง ลาปลาซและการประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสองและอันดับสูงและการประยุกต์  สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์ เป็นตัวแปร ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการแปลงลาปลาซและ
การประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

2.เปลี่ยน 
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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   คณ 212 คณิตศาสตร์3 4(4-0-8) เพิ่ม 
   MA 212 Mathematics  III  รายวิชา 
   บุรพวิชา: คณ 112 

ปริภูมิยุคลิด ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหา
ปริพันธ์ในระบบสามมิติ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตาม
ผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

ใหม่ 

คณ 222 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) คณ 222 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 222 Theory of Numbers  MA 222 Theory of Numbers  1.บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 241  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิดและ
ผลสืบเน่ือง การลงรอยกัน  ก าลังของจ านวนเต็มในระบบ
มอดุโล เศษส่วนต่อเน่ือง จ านวนเต็มแบบเกาส์ สมการดี
โอฟานโตส 

บุรพวิชา : คณ 141   
สมบัติเบื้องต้นของจ านวนเต็ม สมภาค ฟังก์ชันใน
ทฤษฎีจ านวน รากปฐมฐาน กฏภาวะส่วนตกค้างก าลัง
สอง เศษส่วนต่อเน่ือง 

2. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาแกน 
2.1.2 วิชาแกนเฉพาะสาขา 

 

คณ 251   คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) คณ 251   คณิตศาสตร์ดิสครีต 3(3-0-6) 1. ย้าย 
MA 251 Discrete Mathematics  MA 251 Discrete Mathematics  หมวดวิชา 
ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น บทนิยามเวียนเกิด เทคนิคการนับ 
ความน่าจะเป็นดิ สครีต ความสัมพันธ์ ทฤ ษฎีกราฟ
เบื้องต้น  โครงสร้างเชิงพีชคณิต 

คณิตศาสตร์เชิงการจัดเบื้องต้น หลักการช่องนกพิราบ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด และทฤษฎีกราฟเบื้องต้น 

2.เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

 

คณ 311  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องตน้  3(3-0-6) คณ 311  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
เบื้องต้น  

3(2-2-5) 1.เปลี่ยน
หน่วยกิต 

MA 311 Introduction to Numerical 
Analysis 

 MA 311 Introduction to Numerical 
Analysis 

 2.ตัด 
บุรพวิชา 

บุรพวิชา : คณ 112  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่
เชิงเ ส้น ผ ลเฉล ยของ ระบ บสมก ารเชิ งเส้น  การ
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การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชงิ
เส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่า
ในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตั วเลขของสมการเชิง
อนุพันธ์ 

ประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด 
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์ 

คณ 312 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) คณ 213 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 1.เปลี่ยน 
MA 312 Mathematical Analysis     MA 213 Mathematical Analysis   รหัส 
บุรพวิชา : คณ 241  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของ
จ านวนจ ริง ลิมิต และความต่อเน่ือ ง การห าอนุพันธ์ 
ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับ
ของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์ 
ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

 

2.ตัด 
บุรพวิชา 

คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) คณ 322 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 1.ตัด 
MA 322 Abstract Algebra I  MA 322 Abstract Algebra I  บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 241  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกรุป ริง โดเมนเชิงจ านวนเต็ม 
ฟีลด์และการประยุกต์ 

กรุป ทฤษฎีบทสมสัณฐานกรุป กรุปการเรียงสับเปลีย่น 
กรุปสมมาตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริงฟีลด์ และการ
ประยุกต์ 

2.เปลี่ยน 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) คณ 323 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 1.ตัด 
MA 323 Linear Algebra I  MA 323 Linear Algebra I  บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 241  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ
เวกเตอร์ การส่งเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิลักษณะเฉพาะ เรขาคณิตเชิงเส้น 
การส่งเชิงเส้นคู่ รูปแบบก าลังสอง และการประยุกต์ 

ระบ บสมการเชิง เส้น  การด า เนินการขั้นมู ลฐาน 
เมตริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ
ปริภูมิลักษณะเฉพาะ การประยุกต์ 

2.เปลี่ยน 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   คณ 391 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1 2(0-4-2) รายวิชา 
   MA 391 Mathematical SeminarI  ใหม่ 
 การอภิปรายเก่ียวกับแนวคิดทางคณิตศาสตร์จาก

หัวข้อที่น่าสนใจหรือจากบทความทางคณิตศาสตร์
ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
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คณ 412 การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อน

เบื้องต้น 
3(3-0-6) คณ 312 การวิเคราะห์เชิงซ้อน

เบื้องต้น 
3(3-0-6) 1.เปลี่ยน 

รหัส 
MA 412 Introduction to Complex 

Analysis 
 MA 312 Introduction to 

Complex Analysis 
 2.ตัด 

บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 213 และ คณ 312  หรือได้รับความ
เห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สมบัติข องจ านวนเชิงซ้อ น การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชั น
วิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วน
ตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 

สมบัติของจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชัน
วิเคราะห์ การหาปริพันธ์ อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบท
ส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 

 

   คณ 490 โครงงานคณิตศาสตร์ 1 1(0-2-1) รายวิชา 
   MA 490 Mathematical Project 1  ใหม่ 
   กา รสื บค้นสา รสนเทศ กา รวางแผนและกา ร

ออกแบบการทดลอง การเขียนโครงร่างงานวิจัย 

 

คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-2-1) คณ 491 สัมมนาคณิตศาสตร์ 2 1(0-2-1) เปลี่ยน 
MA491 Mathematics Seminar  MA 491 Mathematics Seminar 2  1.ชื่อ 
รายงานและอภิปรายบทความวิจัยทางคณิตศาสตร์เพื่อ
บูรณาการความรู้ 

การน าเสนอรา ยงานการอภิปรายแนวคิดทา ง
คณิตศาสตร์จากหัวข้อที่น่าสนใจหรือบทความวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2(0-6-0) คณ 493 โครงงานคณิตศาสตร์ 2 2(0-6-0) เปลี่ยน 
MA 493 Mathematics Project  MA 493 Mathematics ProjectII  1.ชื่อ 
ศึกษาทฤษฎี การประมวลความรู้ การค้นคว้าวิจัยปัญหา
ต่างๆ  การด าเนินการวิจัย และการวิเคราะห์ข้อมู ล
เกี่ยวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

การศึกษาทฤษฎี การวิเคราะห์และประมวลความรู้ 
การด าเนินการวิจัย การจัดท ารายงานวิจัย การ
น าเสนองานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาทางคณิตศาสตร์
ตามหลักการเขียนทางวิชาการ 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.2 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 

 

คณ 416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) คณ 416 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 1. ย้าย 
MA 416 Vector Analysis  MA 416 Vector Analysis  หมวดวิชา 
บุรพวิชา : คณ 112  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

บุรพวิชา : คณ 112 
การด าเนินการเบื้องต้นของเวกเตอร์ สนามสเกลาร์ 

2. เปลี่ยน 
บุรพวิชา 
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การด าเนินการเบื้องต้นของเวกเตอร์ การหาอนุพันธ์ย่อย 
การหาป ริพันธ์ การประยุก ต์ขอ ง เ วก เตอ ร์ในวิช า
เรขาคณิตและวิชากลศาสตร์ 

สนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ และปริพันธ์เชิงเวกเตอ ร์ 
ทฤษฎีบทของกรีน ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์ ทฤษฎีบท
ของสโตกซ์ และการประยุกต์ 

3.เปลี่ยน
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.2 วิชาเฉพาะด้าน 
2.2.3 วิชาเฉพาะด้านเลือก 

 

คณ 314  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) คณ 314  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 314 Advanced Calculus  MA 314 Advanced Calculus  1.บุรพวิชา 
บุรพวิชา :  คณ 312  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
อนุกรมและล าดับของฟังก์ชัน การลู่เข้าเชิงเอกรูป สูตร
ของเทย์เลอร์ และการประยุกต์ การอินทิเกรตเชิงตัวเลข 
อนุกรมฟูริเยร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา  อินทิกรัลแบบรี
มันน์สตีลต์เจส ค่าสุดขีดของฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว 
ตัวคูณของลากรองจ์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

บุรพวิชา :  คณ 213 
อนุกรมและล าดับของฟังก์ชัน การลู่เข้าเชิงเอกรูป สูตร
ของเทย์เลอร์ และการประยุกต์ การอินทิเกรตเชิง
ตัวเลข อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา  
อินทิกรัลแบบรีมันน์สตีลต์เจส ค่าสุดขีดของฟังก์ชัน
ของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลากรองจ์ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   คณ 324    ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิต
เบื้องต้น   

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

   MA 324 Introduction to 
Algebraic Number 
Theory 

 

   บุรพวิชา : คณ 222 
ริงของพหุนาม จ านวนพีชคณิต ฟีลด์ก าลังสอง การ
แยกตัวประกอบได้อย่างเดียวของไอดีล 

   คณ 325 ทฤษฎีจ านวนเชิงวิเคราะห์
เบื้องต้น 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

   MA 325 Introduction to Analytic 
Number Theory 

 

   บุรพวิชา : คณ 222 
ทฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิต ฟังก์ชันเลขคณิต การ
ประมาณค่าตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ ค่าประมาณ
จ านวนเฉพาะมูลฐาน 
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คณ 331 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) คณ 331 ส ารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 331 Survey of Geometry  MA 331 Survey of Geometry  ค าอธิบาย 
พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ 
(ทฤษฎีบทของเมเนเลาส์และทฤษฎีบทของเชวาอัตราส่วน
ไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต ) การแปลง
เบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุดเบื้องต้นของ
ระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย (ภาวะมีแกนร่วม ภาวะมี
ศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉาย ) รากฐานของเรขาคณิต 
(ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบสัจพจน์ ข้อบกพร่อง
ของหนังสือ"เอลิเมนต์" ของยุคลิด) เรขาคณิตนอกระบบ
ยุคลิด (สัจพจน์ที่ 5 การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุค
ลิด) 

พื้นฐานเชิงประวัติศาสตร์ เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ 
ทฤษฎีบทของเมเนเลอัสและทฤษฎีบทของเชวา
อัตราส่วนไขว้ ปัญหาที่มีชื่อเสียง 3 ปัญหาในเรขาคณิต
การแปลงเบื้องต้น ทฤษฎีการแปลง การแปลงแบบจุด
เบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชิงภาพฉาย ภาวะมี
แกนร่วม ภาวะมีศูนย์ร่วม ภาวะเชิงภาพฉายรากฐาน
ของเรขาคณิต ระบบสัจพจน์ การวิเคราะห์ระบบ
สัจพจน์ ข้อบกพร่องของหนังสือ"เอลิเมนต์" ของยุคลิด
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด สัจพจน์ที่  5 การค้นพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

รายวิชา 

คณ 342 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) คณ 342 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 342 Set Theory  MA 342 Set Theory  บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 241  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์ของการ
เลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ว อุปนัยเชิงอนันต์ จ านวน
เชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 

บุรพวิชา : คณ 141   
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์ของการ
เลือก หลักการที่เป็นอันดับดีแล้ว อุปนัยเชิงอนันต์ 
จ านวนเชิงการนับและจ านวนเชิงอันดับที่ 

 

คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 351 Graph Theory  MA 351 Graph Theory I  1. ชื่อ  
ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ วิถีและวัฏ จักร ทรี การ
ประยุกต์ของทฤษฎีกราฟที่เกี่ยวกับ   ทรี ความเชื่อมโยง 
ทฤษฎีบทเมนเจอร์ การจับคู่และการแยกตัวประกอบของ
กราฟ กราฟออยเลอร์เลียน และกราฟแฮมิลโทเนียน 
กราฟเชิงระนาบและบทประยุกต์ต่างๆที่ เกี่ยวกับปัญหา
การขนส่งและปัญหาการระบายสีบนจุดยอดของกราฟ 

ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟ
ต้นไม้ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟออยเลอร์เรียน 
กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและบทประยุกต์
ของทฤษฎีกราฟ 

2. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 352   คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) คณ 352 คณิตศาสตร์เชิงการจัด 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 352   Combinatorics  MA 352 Combinatorics  ค าอธิบาย 
เคร่ืองมือพื้นฐานของคณิตศาสตร์เชิงการจัด ปัญหาการ
นับ ปัญหาการมีจริง การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด 

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ การเรียงสับเปลี่ยน
และการจัดหมู่ก่อก าเนิด สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการ

รายวิชา 
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เพิ่มเข้าและตัดออก การนับของล าดับ การจับคู่ของ
กราฟสองส่วน การออกแบบเชิงการจัด  

   คณ 382 การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ส าหรับครู 

2(1-2-3) เพิ่ม
รายวิชา 

   MA 382 Mathematical Problem 
Solving for Teachers 

  

 ศึก ษ า เกี่ ย ว กับ ก ารแ ก้ ปัญห าท างคณิ ตศ าส ต ร์ 
ความหมายของปัญหาและการแก้ปัญหา ประเภทของ
ปัญหา กระบวนการแก้ปัญหา ยุทธวิธีในการแก้ปัญหา
และการประเมินการแก้ปัญหา ศึ กษางานวิจัย ที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา ฝึกทักษะการแก้ปญัหาและ
แนวทางจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาใน
โรงเรียน 

 

คณ 411 การวิเคราะห์จ านวนจริง
เบื้องต้น 

3(3-0-6) คณ 411 การวิเคราะห์จ านวนจริง
เบื้องต้น 

3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.บุรพวิชา 

MA 411 Introduction to Real 
Analysis 

 MA 411 Introduction to Real 
Analysis 

 2. 
ค าอธิบาย 

บุรพวิชา : คณ 312  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ   ลิมิตและความ
ต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎีบท
เกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต่ าสุด อินทิกรัล
หลายชั้น 

บุรพวิชา : คณ 213 
ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ ลิมิตและความ
ต่อเน่ืองของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ทฤษฎี
บทเกี่ยวกับฟังก์ชันโดยปริยาย ค่าสูงสุดและต่ าสุด 
ปริพันธ์หลายชั้น 

รายวิชา 

คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) คณ 418 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 418  Partial Differential 

Equations 
 MA 418  Partial Differential 

Equations 
 บุรพวิชา 

บุรพวิชา : คณ 211  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหน่ึง  สมการเชิงเส้นเอก
พันธุ์  และสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยอันดับสอง   วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟู เรีย ร์   

บุรพวิชา : คณ 211   
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหน่ึง  สมการเชิงเส้นเอก
พันธุ์   และสมการเชิงเส้นไม่เอกพันธุ์  สมการเชิ ง
อนุพันธ์ย่อยอันดับสอง   วิธีการแยกตัวแปร อนุกรมฟู
เรียร์   ปัญหาค่าเจาะจง การแก้สมการคลื่น   สมการ
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ปัญหาค่าเจาะจง การแก้สมการคลื่น   สมการความร้อน   
สมการลาปลาซและปัญหาค่าขอบ ทฤษฎีบท สตูร์มลียูวีล 

ความ ร้อน   สมการล าปลาซและปัญหาค่าขอ บ   
ทฤษฎีบทสตูร์มลียูวีล 

คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 3(3-1-5) คณ 419 อนุกรมฟูเรียร์และการ
ประยุกต์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.หน่วยกิต 

MA 419  Fourier Series and 
Applications 

 MA 419  Fourier Series and 
Applications 

 2.บุรพวิชา 

บุรพวิชา : คณ 112  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุนาม
เลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบในฟิสิกส์เชงิ
คณิตศาสตร์ 

บุรพวิชา : คณ 112   
ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก อนุกรมฟูเรียร์ ฟังก์ชันเบสเซล พหุ
นามเลอจองด์ การประยุกต์เกี่ยวกับปัญหาค่าขอบใน
ฟิสิกส์เชิงคณิตศาสตร์ 

 

คณ 423 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) คณ 423 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 423   Abstract Algebra II  MA 423   Abstract Algebra II  1.บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 322  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
กรุปไอดีล โดเมนแบบยุคลิด ริงพหุนาม ฟิลด์ภาคขยาย  

บุรพวิชา : คณ 322   
ริงและฟีลด์ ทฤษฎีบทสมสัณฐานริง ภาวการณ์หารลง
ตัวในอินทิกรัลโดเมน ริงพหุนาม ฟีลด์จ ากัด 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) คณ 424 พีชคณิตเชิงเส้น 2 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 424  Linear Algebra II  MA 424  Linear Algebra II  1.บุรพวิชา 
บุรพวิชา : คณ 323  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
พีชคณิตเชิงเส้นคู่ พีชคณิตเชิงหลายเส้น ป ริภูมิผลหาร 
ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน และการ
ประยุกต์ 

บุรพวิชา : คณ 323   
การปฏิบัติแนวคิดเชิงนามธรรมของพีชคณิตเชิงเส้น 
พีชคณิตเชิงเส้นคู่ พีชคณิตเชิงหลายเส้นปริภูมิผลหาร 
ปริภูมิคู่กัน ผลบวกตรง ปริภูมิผลคูณภายใน  

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 425 การหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6) คณ 485 การหาค่าเหมาะที่สุด 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 425 Optimization  MA 485 Optimization  1.รหัสวิชา 
บุรพวิชา : คณ 323  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
การโปรแกรมเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ ค่าเหมาะ
ที่สุดไม่ถูกจ ากัด วิธีการค้นหาปัญหาที่ถูกจ ากัด ความ
เท่ากันและความไม่เท่ากัน 

บุรพวิชา : คณ 323   
การโปรแกรมเชิงเส้นและขั้นตอนวิธีซิมเพล็กซ์ ค่า
เหมาะที่สุดไม่ถูกจ ากัด วิธีการค้นหาปัญหาที่ถูกจ ากัด 
ความเท่ากันและความไม่เท่ากัน 

2. 
บุรพวิชา 
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คณ 426 ทฤษฎีการควบคุมเชิง

คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
3(3-0-6)    ยกเลิก 

MA 426 Introduction to 
Mathematical Control 
Theory 

3(3-0-6)     

บุรพวิชา : คณ 323 หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ค่าเจาะจง รูปแบบบัญญัติของจอร์แดน รูปแบบก าลังสอง 
และรูปแบบเฮอร์มิเชียน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
ของระบบที่ควบคุมได้ และระบบที่ควบคุมไม่ได้ ระบบที่
แปรเปลี่ยนตามเวลา และระบบที่ เวลาแปรเปลี่ยนเต็ม
หน่วย ระบบที่ควบคุมได้แบบเชิงเส้น ระบบเสถียรตาม
เงื่อนไขของ Nyquistทฤษฎีของ Lyapunovและการ
ควบคุมที่เหมาะที่สุด 

    

คณ 432  เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 3(3-0-6) คณ 432  เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 432 Non-Euclidean Geometry  MA 432 Non-Euclidean Geometry  1.ชื่อวิชา 
บุรพวิชา : คณ 331  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เรขาคณิตบน
ระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ เรขาคณิตบน
ระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกันของ
เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด 

บุรพวิชา : คณ 331   
การค้นพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตบน
ระนาบเชิงไฮเพอร์โบลาและตรีโกณมิติ เรขาคณิตบน
ระนาบเชิงวงรีและตรีโกณมิติ ความไม่ขัดแย้งกันของ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

2.บุรพวิชา 
3.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

3(3-0-6) คณ 443 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.บุรพวิชา 

MA 443 Introduction to 
Mathematical Logic 

 MA 443 Introduction to 
Mathematical Logic 

 2.
ค าอธิบาย 

บุรพวิชา : คณ 241  หรือได้รับความเห็นชอบ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร์ 
แคลคูลัสของประพจน์ ทฤษฎีการบ่งปริมาณ หัวข้อที่
เกี่ยวข้อง 

บุรพวิชา : คณ 141   
วากยสัมพันธ์และความหมายของตรรกศาสตร์อันดับที่
หน่ึง ทฤษฎีบทความบริบูรณ์ ทฤษฎีบทความกระชับ 
สัจพจน์การเลือก อุปนัยและการเวียนเกิดเชิงอนันนต์ 
เลขคณิตของจ านวนเชิงอันดับที่และจ านวนเชิงการนับ  

รายวิชา 
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คณ 444 ประวัติและพัฒนาการของ

คณิตศาสตร์ 
3(3-0-6) คณ 444 ประวัติคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) เปลี่ยน 

1.ชื่อวิชา 
MA 444 History of Mathematics  MA 444 History of Mathematics  2. 
ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึงการ
ค้นพบวิชาแคลคูลัส และเร่ืองที่ส าคัญบางเร่ือง 

ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนถึง
การค้นพบวิชาแคลคูลัส และเร่ืองที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ค าอธิบาย
รายวิชา 

   คณ 451 ทฤษฎีกราฟ 2 3(3-0-6) รายวิชา 
   MA 451 Graph Theory II  ใหม่ 
   บุรพวิชา : คณ 351   

ไดกราฟ ไดกราฟเข้ม   ทัวร์นาเมนต์ การจับคู่  การ
แยกตัวประกอบ การแยกส่วน เลเบิลลิง การให้สีกราฟ 
ข้อปัญหาสี่สี การให้สี จุด การให้สีเส้น จ านวนแรม
ซีย์  ระยะทาง จุดศูนย์กลางของกราฟ จ านวนโดมิ
เนชัน 

 

คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) คณ 461 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3(3-0-6) เปลี่ยน 
MA 461 Introduction to Topology  MA 461 Introduction to 

Topology 
 1.บุรพวิชา  

บุรพวิชา : คณ 312  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลย ีการเชื่อมโยง การ
กระชับ 

บุรพวิชา : คณ 213 
ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลย ีล าดับและการ
ลู่ เข้า ความต่อเน่ืองขอ งฟังก์ชัน การกระชับการ
เชื่อมโยง  

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องตน้ 3(3-0-6) คณ 480 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

3(3-0-6) เปลี่ยนบุ
รพ 

MA 480 Introduction to 
Mathematical Modeling 

 MA 480 Introduction to 
Mathematical Modeling 

 วิชา 

บุรพวิชา : คณ 211  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปญัหาในโลกจริงในรูปของ
สมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างตัวแบบ การหาผลเฉลย และ
การอธิบายผลเฉลย   

บุรพวิชา : คณ 211   
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของปญัหาในโลกจริงในรูปของ
สมการเชิงอนุพันธ์ การสร้างตัวแบบ การหาผลเฉลย 
และการอธิบายผลเฉลย   
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คณ 482 การวิเคราะห์ไฟไนต์เอลิเมนต์

เบื้องต้น 
3(3-0-6) คณ 482 ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

เบื้องต้น 
3(3-0-6) เปลี่ยน 

1.ชื่อวิชา 
MA 482  Introduction to Finite 

Element Analysis 
 MA 482  Introduction to Finite 

Element Method 
 2.บุรพวิชา 

บุรพวิชา : คณ 323 หรือได้รับความเห็นชอบจากภาควิชา
คณิตศาสตร์ 
พีชคณิตเมทริกซ์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดยวิธี
ตรง ฟังก์ชันประมาณภายในเอลิเมนต์และการอินทิเกรต
เอลิเมนต์เมตริกซ์เชิงตัวเลข  

บุรพวิชา : คณ 311 
พีชคณิตเมทริกซ์ การสร้างสมการไฟไนต์เอลิเมนต์โดย
วิธีตรง ฟังก์ชันประมาณภายในเอลิเมนต์และการ
อินทิเกรตเอลิเมนต์เมตริกซ์เชิงตัวเลข  

 

คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของไหล
ขั้นต้น                                                                

3(3-0-6) คณ 483 คณิตศาสตร์กลศาสตร์ของ
ไหลขั้นต้น                                                                

3(3-0-6) เปลี่ยนบุ
รพวิชา 

MA 483 Elementary Mathematics of 
Fluid Mechanics 

 MA 483 Elementary 
Mathematics of Fluid 
Mechanics 

  

บุรพวิชา : คณ 211  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์  
ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่ สมการการ
เคลื่อนที่ของของไหลทีไ่ม่มีความหนืด สมการการเคลื่อน
แบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการไหลแบบคงที่ 
จุดน่ิง ศักยภาพความเร็วของของไหล แหล่งก าเนิดและ
แหล่งรองรับของไหล  ทฤษฎีการแบ่งชั้นขอบเขตของของ
ไหล 

บุรพวิชา : คณ 211   
ฟังก์ชันสายธาร ทฤษฎีบทของแบร์นูลลี่  สมการการ
เคลื่อนที่ของของไหลที่ไม่มีความหนืด สมการการ
เคลื่อนแบบหมุนวน ฟังก์ชันสายธารของกระแสการ
ไหลแบบคงที่ จุดน่ิง ศักยภาพความเร็วของของไหล 
แหล่งก าเนิดและแหล่งรองรับของไหล  ทฤษฎีการแบ่ง
ชั้นขอบเขตของของไหล 

 

คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์ขั้นต้น  3(3-0-6) คณ 484 คณิตศาสตร์อุณหพลศาสตร์
ขั้นต้น  

3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.บุรพวิชา 

MA 484 Elementary Mathematics of 
Thermodynamics 

 MA 484 Elementary Mathematics 
of Thermodynamics 

 2.
ค าอธิบาย 

บุรพวิชา : คณ 211  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
เอนโทรปี อุณหภูมิ และระบบสัจพจน์  ระบบอุณหพล
ศาสตร์คู่ หลักต่ าสุดของศักยภาพพลังงาน การแปลงของ
ตัวแปรอุณหพลศาสตร์  ความสัมพันธ์ของแม็กเว ล    

บุรพวิชา : คณ 211   
 
เอนโทรปี อุณหภูมิ และระบบสัจพจน์ การแปลงของตวั
แปรอุณห พลศาส ตร์  ค วามสัมพั นธ์ของ แม็กเว ล 
เสถียรภาพในตัวเอง การเปลี่ยนสถานะในเฟสหน่ึงและ

รายวิชา 
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เสถียรภาพในตัวเอง การเปลี่ยนสถานะในเฟสหน่ึงและ
สอง ระบบที่มีหลายองค์ประกอบ การวิเคราะห์สภาพ
ความพร้อม พลังงาน ระบบที่ผันกลับไม่ได้แบบผันผวน 
การน าไปใช้ การไหลแบบบักส์ ก าลังและวัฏ จักรการท า
ความเย็น  ความเย็นยิ่งยวดและอุณหภูมิติดลบ ปฏิกิริยา
เคมี การเผาไหม้ ผลกระทบของแม่เหล็กไฟฟ้า และ
ผลกระทบของอุณหภูมิทางไฟฟ้า 

สอง ระบบที่ผันกลับไม่ได้แบบผันผวน การไหลแบบ
บักส์  

   คณ 486 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) รายวิชา 
   MA 486 Special Topic in 

Mathematics 
 ใหม่ 

   หัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจทางคณิตศาสตร์  

คพ 121  
 

หลักการวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3(2-2-
5) 

คพ 121  
 

วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
การโปรแกรมเบื้องต้น  

3(2-2-5) เปลี่ยน 
1.ชื่อวิชา 

CP 121 Introduction to 
Computer Science 
Principle 

 CP 121 Introduction to 
Computer Science and 
Programming 

 2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

หลักการท างานของระบบคอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆ 
ตั้งแต่ กระบวนการประมวลผล บิตและการแทนข้อมูล 
โครงสร้างลอจิก ดิจิตอล สถาปัตยกรรมของชุดค าสั่ง 
ภาษาแอสเซมบลี และกรณีศึกษาบนคอมพิวเตอร์จ าลอง 

ความรู้พ้ืนฐานที่ส าคัญเก่ียวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักคิดเก่ียวกับฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ วิธีคิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด้าน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) เปลี่ยน 
CP 212 Object Oriented 

Programming 
 CP 212 Object Oriented 

Programming 
 ค าอธิบาย

รายวิชา 
หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การ
ทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ แอ็พเพล็ด 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการ
แพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการข้อยกเว้น การ
ติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การ
พัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การ
ทดส อ บ  เท ค นิคก ารเขีย นโ ป รแ ก รม เชิ ง วั ต ถุ 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การจัดการ
แพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการข้อยกเว้น 
การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การเชื่อมต่อฐานข้อมูล 
การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ 
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คพ 214 การโปรแกรมวิชวลเบสิก 3(2-2-5) คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5) เปลี่ยน 
CP 214 Visual Basic Programming  CP 214 Computer Programming II  1.ชื่อวิชา 
หลั ก พื้ นฐ านข อ งก ารเขีย นโ ป รแ ก รมแ บ บ วิ ช ว ล 
ส่วนประกอบและคุณลักษณะ การออกแบบสร้างฟอร์ม
และเมนู การประมวลผลฐานข้อมูล การเขียนโปรแกรม
โดยใช้ภาษาแบบวิชวลส าหรับการพัฒนาโครงงาน 

การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้างด้วยเคร่ืองมือขั้นสูง 
การทดสอบโปรแกรม การออกแบบส่วนปฏิสมัพันธ์กบั
ผู้ใช้ และการประยุกต์ใช้งาน 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คพ 241 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) คพ 241 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) เปลี่ยนชื่อ 
CP 241 Data Structure and 

Algorithm 
 CP 241 Data Structures  วิชา 

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา การแทน
ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและการ
ประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล 

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา การ
แทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและ
การประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล 

 

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) เปลี่ยน 
CP 251 Web Programming  CP 251 Web Programming  ค าอธิบาย 
หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เทคโนโลยีมัลติมิเดีย เคร่ืองมือ
ที่ใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ การออกแบบและการสร้าง
เว็บไซต์ 

หลักการของเวิร์ลไวด์เว็บ เคร่ืองมือที่ใช้ในการพัฒนา
เว็บแอปพลิเคชัน การโปรแกรมฝั่งไคลเอนต์ การ
โปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การออกแบบและการสร้างเว็บ
แอปพลิเคชัน 

รายวิชา 

   คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณ์
พกพา 

3(2-2-5) รายวิชา 

   CP 316 Mobile Programming  ใหม่ 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐาน เครือข่ายไร้สายและ

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา ภาษาโปรแกรมบน
อุปกรณ์พกพา และการประยุกต์ใช้ในงานด้านธุรกิจ 

 

คพ 317 หลักภาษาโปรแกรม 3(3-0-6) คพ 317 หลักภาษาโปรแกรมและ
โปรเซสเซอร์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.ชื่อวิชา 

CP 317 Programming Language 
Concepts 

 CP 317 Programming Language 
and Processors 

 2. 
ค าอธิบาย 

หลักการของภาษาโปรแกรมและกระบวนทัศน์ รูปแบบ
ภาษาและความหมาย  หลักการนามธรรม   วัตถุ  การ
วิเคราะห์ประโยคค าสั่งของภาษาคอมพิวเตอร์ 

หลักก ารข องภาษาโ ปรแก รมแ ละกระบว นทัศ น์ 
รูปแบบภาษาและความหมาย  การออกแบบและ
พัฒนาคอมไพเลอร์ การวิเคราะห์ไวยากรณ์ภาษา

รายวิชา 
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โปรแกรม การวิเคราะห์กฏเกณฑ์ตามบริบทภาษา การ
สร้างค าสั่งของภาษาโปรแกรม การออกแบบและ
พัฒนาตัวแปลภาษาโปรแกรม 

   คพ 323 ระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6) รายวิชา 
   CP 323 Operating System  ใหม่ 
 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพื้นฐาน 

โ ป รเซ ส แ ล ะก ารจัด ก ารโ ป รเซ ส  ก ารจัด ก า ร
หน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้ม 
ความปลอดภัยของระบบ 

 

คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) คพ 342 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) เปลี่ยน 
CP 342 Database System  CP 342 Database System  1.หน่วยกิต 
ศึกษาแนวคิดของระบบฐานข้อมูล หลักการท างานของ
ระบบจัดการฐานข้อมูล ภาษาเชิงโครงสร้างส าหรับการ
จัดการแล ะการเรีย กใช้ฐ านข้ อมูล การ รักษาความ
ปลอดภัยของฐานข้อมูล การกู้คืนระบบฐานข้อมูล และ
การออกแบบระบบฐานข้อมูลตามกรณีศึกษา 

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองและ
ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้เป็นบรรทัด
ฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูล
และการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของ
ข้อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะ
ความพร้อมและการฟื้นสภาพ 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) คพ 353 เว็บเทคโนโลยี 3(3-0-6) เปลี่ยน 
CP 353 Web Technology  CP 353 Web Technology  ค าอธิบาย 
เคร่ืองมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บเทคโนโลยี เทคนิค
และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดท าเว็บ การสร้างและพัฒนา
ระบบสารสนเทศบนเว็บ การจัดสื่อประสมลงบนเว็บ การ
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลกับระบบงานบนเว็บ รวมถึงการ
จัดการการรักษาความปลอดภัย การดูแลเว็บไซต์ และ
กรณีศึกษา 

การออ กแบบแ ละพัฒ นาเว็บ ไซต์ เทคโนโลยีฝั่ ง
ไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การจัดการข้อมูล
ระดับแบ็คเอ็น เคร่ืองมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บ
เทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิ ร์คด้านเว็บ การสร้าง
บริการบ นเว็บ และเทค โนโลยี เกิดขึ้นต ามความ
เปลี่ยนแปลง 

รายวิชา 

คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) คพ 355 คอมพิวเตอร์กราฟิก 3(2-2-5) เปลี่ยน 
CP 355 Computer Graphics  CP 355 Computer Graphics  ค าอธิบาย 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลตมิิเดยี 
เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือและ การประยุกต์ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก เทคนิค 
วิธี การ เ คร่ืองมื อแ ละก ารประยุก ต์ใ ช้  เ ทค นิค
คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ การปฏิสัมพันธ์และการ

รายวิชา 
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ติดต่อกับผู้ใช้ การประมวลผลภาพเบื้องต้น เทคนิค
คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ เการสร้างโมเดล 3 มิติ การ
แปลงเชิง 3 มิติ การสร้างมุมมองและการสร้างภาพ 3 
มิติ 

คพ 445 ระบบคลังข้อมูลและการท าเหมือง
ข้อมูล 

3(3-0-6) คพ 445 ระบบคลังข้อมูล 3(3-0-6) เปลี่ยน 
1.ชื่อวิชา 

CP 445 Data Warehouse System and 
Data Mining 

 CP 445 Data Warehouse System  2. 
ค าอธิบาย 

นิยามและหลักการขั้ นพื้นฐานของระบบ คลังข้อมู ล  
สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ การ
ออกแบบคลังข้อมูลและการประยุกต์ หลักและวิธีการใน
การท าเหมืองข้อมูล การจัดการข้อมูลเบื้องต้น  วิธีการท า
เหมืองข้อมูลอย่างง่าย การสรุป พรรณา จนถึงการสร้าง
ตัวแบบ ด้วยวิธีกฏความสัมพันธ์  การจ าแนกประเภทหรือ
การวิเคราะห์การถดถอยเพื่อการท านาย  การจัดกลุ่ม  
การใช้ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปในการท าเหมืองข้อมูล 

นิยามและหลักการขั้นพื้นฐานของระบบคลังข้อมูล  
สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูล การ
น าข้อมูลเข้าคลังข้อมูล คลังข้อมูลเชิงวิเคราะห์ และ
การใช้ ซอฟต์แ วร์ส าเ ร็จรูป ส าหรับ การสร้างแล ะ
ประยุกต์ใช้คลังข้อมูล 

รายวิชา 

คพ 458 การวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบงานเชิงวัตถุ 

3(3-0-6)    ตัดออก 

CP 458 Object Oriented System 
Analysis and Design 

     

หลักการและ ปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจร
การพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบ
และการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุง
แบบจ าลอ งคว ามต้ องก าร การติดต่ อระหว่า งวัต ถุ 
ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบ
การออกแบบคลาส การออกแบบจ าลองพฤติกรรมของ
ระบบ เคร่ืองมือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ
เชิงวัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 

  

คพ 472 โปรแกรมประยุกต์เชิงธุรกิจ 3(3-0-6)    ตัดออก 
CP 472 Business Applications      
ศึกษาหลักการและระบบที่ใช้ในเชิงธุรกิจ ออกแบบและ   
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พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทางด้านธุรกิจ รวมถึงการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานทางด้านธุรกิจ 
ธร 111  เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)    ตัดออก 
BU 111 Microeconomics      
ศึกษาความหมาย ลักษณะและวิธีการศึกษาเศรษฐศาสตร์ 
ปัญหาเศรษฐกิจ การท าหน้าที่ของระบบเศรษฐกิจ อุป
สงค์ อุปทาน และราคาความยืดหยุ่นของอุปสงค์และ
อุป ทาน การใช้ อุป สงค์ แล ะอุ ปท านในก ารปฏิ บั ติ 
พฤติกรรมของผู้บริโภคและอรรถประโยชน์ ธุรกิจการผลิต
และต้นทุนการผลิต ต้นทุนในระยะสั้นและระยะยาว การ
ผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมากซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ความก้าวหน้าและมลพิษของหน่วยผลิตในตลาดที่มีการ
แข่งขันสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การก าหนดราคาผลผลิตใน
ตลาดต่าง ๆ ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบัติ การกระจายรายได้ 
การก าหนดค่าจ้าง ดอกเบี้ย  และผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ความยากจนและความไม่เท่าเทียมกัน 

  

ธร 112 เศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)    ตัดออก 
BU 112 Macroeconomics      
ศึกษาแนวคิดว่าด้วยธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การไหลเวียน
ในระบบเศรษฐกิจ วิธีการในการวัดรายได้ประชาชาติ 
ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดรายได้ประชาชาติ การเปลี่ยนแปลง
รายได้ประชาชาติ วัฏจักรธุรกิจและการเคลื่อนไหวขึ้นลง
ของรายได้ประชาชาติ ทฤษฎีและมาตรการของนโยบาย
การคลั ง ระดั บราค า การเงินแล ะการธนาคาร การ
วิเคราะห์เงินตราและการวิเคราะห์รายได้ การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ การว่างงานและเงินเฟ้อ ความ
จ าเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจเปรียบเทียบ 

  

ธร 352 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 3(2-2-5)    ตัดออก 
BU 352 Information Systems for 

Business 
     

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี     
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สารสนเทศ  และคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีเช่น ฮาร์ดแวร์ 
ซอร์ฟแวร์ ฐานข้ อมูล การสื่อสารข้อมูล และระบ บ
เครือข่าย รวมถึงการฝึกปฏิบัติการใช้ซอร์ฟแวร์ที่ส าคัญ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ 
บช 122 การบัญชีชั้นต้น 3(2-2-5)    ตัดออก 
AC 122 Principle of Accounting         
ความหมาย วัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของ
ข้อมูลทางการบัญชี แม่บทการบัญชีหลักการและวิธีการ
บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกบัญชีตามวงจร
บัญชี การจัดท างบทดลองการปรับปรุงรายการบัญชี  
กระดาษท าการ สมุดรายวันเฉพาะและบัญชีคุมยอด งบ
การเงินสาหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการให้บ ริการ 
การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบใบส าคัญ และระบบเงินสด
ย่อย 

  

บช 423 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(2-2-5)    ตัดออก 
AC 423 Accounting Information 

Systems 
     

บุรพวิชา: ธร 352 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ 
บช 122 การบัญชีชั้นต้น 
ลักษณะ ส่วนประกอบ และวิธีการของระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี หลักการจัดท าเอกสารของธุรกิจ หลักการ
วิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
วงจรทางธุรกิจขั้นพื้นฐาน ระบบย่อยของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเกี่ยวกับวงจรรายได้ วงจรค่าใช้จ่าย วงจร
การผลิต วงจรการบริหารเงินระบบสินค้าคงเหลือ ระบบ
บัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน ประเภทของ
เอกสารและสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องในแต่ละวงจร การ
ควบคุมภายใน ทางเดินเอกสาร สารสนเทศทางการบัญชี
ที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ทางการบัญชี 
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   บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) รายวิชา 
   BBA 121 Principles of Accounting     ใหม่ 
 ศึกษาความหมาย วัตถุประสงค์ของการจัดท าบัญชี 

และประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี แม่บททางการ
บัญชี หลักการและขั้นตอน ในการจัดท าบัญชีตาม
หลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดท างบทดลอง 
กระดาษท าการ งบการเงินส าหรับกิจการให้บริการ
และกิจการซื้อขายสินค้า ระบบใบส าคัญ และระบบ
เงินสดย่อย 

 

   ศฐ 111 เศรษฐศาสตร์พื้นฐาน 3(3-0-6) รายวิชา 
   EC 111 Foundation of 

Economics 
 ใหม่ 

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ในระดับจุลภาค
และมหภ าคทั้งค าจ ากัด ความ ค วามส าคัญ แล ะ
ประเด็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

 

   ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 3(3-0-6) รายวิชา 
   EC 131 Mathematical 

Economics 1 
 ใหม่ 

 ศึกษาระบบจ านวนจริงและฟ้งก์ชัน เมตริกซ์และ
ตัวก าหนด เรขาคณิตวิเคราะห์ อนุพันธ์ อินทิกรัล 
ความสัมพันธ์ระหว่างฟังก์ชันรวม ฟังก์ชันเฉลี่ย 
และฟังก์ชันส่วนเพ่ิม การวิเคราะห์ค่าความยืดหยุ่น 
การหาค่า สูงสุ ดและต่ าสุ ดในกรณีที่ มีข้อจ ากัด 
โปรแกรมเชิง เส้ น ร วมทั้งกา รประยุก ต์หลั ก
คณิตศาสตร์กับแนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
จุลภาคและมหภาค  

 

   ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องต้น 2(2-0-4) รายวิชา 
   EC 201 Introduction to Business  ใหม่ 
 ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ การจัดการ 

การตลาด ทรัพยากรมนุษย์และนโยบาย และการ
จัดการการเงิน หลักการพื้นฐานด้านจริยธรรมทาง
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ธุรกิจ สาระส าคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการและกฎหมายพื้นฐานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ 

   ศฐ 361 การเงินและการธนาคาร 1 3(3-0-6) รายวิชา 
   EC 361 Money and Banking 1  ใหม่ 
 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีอุปสงค์ต่อเงิน อุปทานของเงิน 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และการด าเนินนโยบาย
การของธนาคารกลาง กฎของนโยบายการเงินเพ่ือ
รักษาเป้า หมายอัตราเงินเฟ้อของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของตลาด
หลักทรัพย์และสถาบันประกันเงินฝาก ตลอดจน
ศึกษาสถาบันการเงิน โครงสร้างและการด าเนินงาน 
และบทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน 

 

ศร 371 การเงินและการธนาคาร 3(3-0-6)    ตัดออก 
ECS 371 Money and Banking      
ศึกษาเกี่ยวกับ สถานก ารณ์การเงิน สถาบันการเงิ น 
โครงสร้างและการด าเนินงานและบทบาทของตลาดเงิน
และตลาดทุน โครงสร้างอัตราดอกเบี้ย  ปัญหาความไม่
สมมาตรของข้อมูลในตลาดการเงิน ตลอดจนบทบาทและ
หน้าที่ของธนาคารกลาง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย  และสถาบันเงินฝาก 

  

สถ 221 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) สถ 221 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 221 Mathematical Statistics I  ST 221 Mathematical Statistics I  ค าอธิบาย 
บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 116 
มโนมติของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและตัวแปรสุ่มร่วม  
การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็น  
ฟังก์ชันความน่าจะเป็นตามขอบ ฟังก์ชันความน่าจะเป็น
แบบมีเงื่อนไข  ความเป็นอิสระ การแจกแจงทวินาม การ
แจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติ การแจกแจงแกมมา 
การแจกแจงไคก าลังสอง การแปลงของตัวแปรสุ่ม การ
แจกแจงที  การแจกแจงเอฟ  ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 116 
มโนมติของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและตัวแปรสุ่ม
ร่วม  การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะ
เป็น  ฟังก์ชันความน่าจะเป็นตามขอบ ฟังก์ชันความ
น่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข  ความเป็นอิสระ การแจกแจง
ทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปกติ การแจก
แจงแกมมา การแจกแจงไคก าลังสอง การแปลงของตัว
แปรสุ่ม การแจกแจงที  การแจกแจงเอฟ  ฟังก์ชัน

รายวิชา 
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การแจกแจงค่าตัวอย่าง ตัวสถิติอันดับ ก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงค่าตัวอย่าง ตัวสถิติ

อันดับ 
สถ 261 คณิตศาสตร์ประกันชีวิตเบื้องต้น 3(3-0-6) สถ 262 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต

เบื้องต้น 
3(3-0-6) เปลี่ยน 

1.รหัสวิชา 
ST 261 Introduction to 

Mathematics of Life 
Insurance 

 ST 262 Introduction to 
Mathematics of Life 
Insurance 

 2. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณเบี้ยประกันชีวิตแบบ
ต่าง ๆ เงินส ารอง เบี้ยประกันเบื้องต้น และศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกองทนุต่าง ๆ  

ความหมายของการประกันชีวิต ความน่าจะเป็ น
เบื้องต้น ตารางมรณะ ค่ารายปี  การค านวณเบี้ ย
ประกันชีวิต เงินส ารอง เบี้ยประกัน และศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับสวัสดิการสังคมในกองทุน 

 

   สถ 261 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) รายวิชา 
   ST 261 Principles of Insurance  ใหม่ 
 ความหมายของการประกันภัย หลักการพื้นฐานของ

การประกันภัย ประเภทของการประกันภัย กรมธรรม์
ประกันภัย  การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย 
การประกันภัยต่อ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่
เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 

 

สถ 242 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) สถ 242 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ST 242 Nonparametric Statistics  ST 242 Nonparametric Statistics  ค าอธิบาย 
การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบไคก าลั งสอง  การ
ทดสอบโคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ การทดสอบลิลลีฟอร์ส 
การทดสอบส าหรับประชากร 1 กลุ่ม การทดสอบทวินาม 
การทดสอบมัธยฐ าน การทดสอบเคร่ืองหมาย การ
ทดสอบส าหรับประชากร  การทดสอบเคร่ืองหมาย การ
ทดสอบล าดับพิสัยวิลคอกซอน การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ 
และการทดสอบ การทดสอบส าหรับประชากรมากกว่า 2 
กลุ่ม  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบไคก าลังสอง  
การทดสอบโคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ การทดสอบลิลลี
ฟอร์ส การทดสอบส าหรับประชากร 1 กลุ่ม การ
ทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบ
เคร่ืองหมาย การทดสอบส าหรับประชากร 2 กลุ่ม  
การทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบล าดับพิสัยวิลค
อกซอน การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ และการทดสอบ 
การทดสอบส าหรับประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม  การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

รายวิชา 
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สถ 321 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) สถ 221 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 321 Mathematical Statistics I  ST 221 Mathematical Statistics I  1.รหัสวิชา 
บุรพวิชา : คณ 112 หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หรือคณะ 
มโนมติของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็น การแจกแจงมาร์จินาล 
การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข อิสระสโตคาสติก การแจกแจง
ทวินาม การแจกแจงปัวส์ซง การแจกแจงปกติ การแจก
แจงแกมมา การแจกแจงไคก าลังสอง การแปลงของตัว
แปรสุ่มไม่ต่อเน่ืองและตัวแปรสุ่มต่อเน่ือง การแจกแจง t  
การแจกแจง F  เทคนิคแบบฟังก์ชันโมเมนต์เจนเนอเรติง 
การแจกแจงการชักตัวอย่าง 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 116 
มโนมติของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและตัวแปรสุ่ม
ร่วม  การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะ
เป็น  ฟังก์ชันความน่าจะเป็นตามขอบ ฟังก์ชันความ
น่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข  ความเป็นอิสระ การแจกแจง
ทวินาม การแจกแจงปัวซง การแจกแจงปรกติ การ
แจกแจงแกมมา การแจกแจงไคก าลังสอง การแปลง
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงที  การแจกแจงเอฟ  
ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงค่าตัวอย่าง ตัว
สถิติอันดับ 

2. 
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สถ 322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) สถ 322 สถิติคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 322 Mathematical Statistics II  ST 322 Mathematical Statistics 

II 
 ค าอธิบาย 

บุรพวิชา : สถ 321  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา
หรือคณะ 
การประมาณค่าแบบช่วง การประมาณค่าแบบจุด   และ
สถิติซับฟีเชียนท์โดยศึกษาถึง    ทฤษฎีบทราโอ -แบล็ค
เวลล์   คอมพลีทเนส   ยูนิคเนส   เอกซ์โพเนนเชียลคลาส
ของฟังก์ชัน    พรอบาบิลิที   เดนซิที และอื่น ๆ  การ
ทดสอบสมมติฐานทางสถิติได้แก่  การทดสอบโมส
เพาเวอร์ฟุล  การทดสอบไลค์ลิฮูดเรโช 

บุรพวิชา : สถ 221 
การประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณ 
วงศ์ชี้ก าลัง ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความ
แปรปรวนต่ าสุดอย่างเอกรูป การประมาณค่าแบบช่วง 
การทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎีบทเนย์แมน-เพีย ร์สัน 
การทดสอบที่มีอ านาจสูงสุด การทดสอบอัตราส่วน
ภาวะน่าจะเป็น 

รายวิชา 

สถ 341 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-1-5) สถ 341 การวิเคราะห์การถดถอย 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ST 341 Regression Analysis  ST 341 Regression Analysis  1.หน่วยกิต 
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบเชิงเดียวและแบบพหุคูณการ
ถดถอยเชิงเส้นโค้ง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์
เศษตกค้าง การถดถอยโลจิสติก วิชาน้ีเน้นถึงการประยุกต์
ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 

สมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่ายและสมการถดถอยเชิง
เส้นพหุคูณ  การวิเคราะห์การถดถอยโดยใช้เมตริกซ์ 
การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน 
การเลือกสมการถดถอยที่เหมาะสมที่สุด  สมการการ
ถดถอยที่ไม่ใช่เชิงเส้น การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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สถ 342 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-1-5) สถ 242 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(2-2-5) เปลี่ยน 
ST 342   Nonparametric Statistics  ST 242   Nonparametric Statistics  1.รหัสวิชา 
การทดสอบภาวะความเหมาะสมได้แก่  การทดสอบไค
ก าลังสอง  การทดสอบโคลโมโกรอฟ  สไมร์นอฟ การ
ทดสอบลิลลีฟอร์ส การทดสอบประชากร  1  กลุ่ม ได้แก่ 
การทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบ
เคร่ืองหมายและการทดสอบอื่น ๆ การทดสอบประชากร 
2 กลุ่ม  ได้แก่ การทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบล าดับ
พิสัยวิลคอกซอน การทดสอบแมนวิทนีย์ยู  และการ
ทดสอบอื่น ๆ การทดสอบประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม  วิชา
น้ีเน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบไคก าลังสอง  
การทดสอบโคลโมโกรอฟสไมร์นอฟ การทดสอบลิลลี
ฟอร์ส การทดสอบส าหรับประชากร 1 กลุ่ม การ
ทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบ
เคร่ืองหมายการทดสอบส าหรับประชากร 2 กลุ่ม การ
ทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบล าดับพิสัยวิลคอก
ซอน การทดสอบแมนน์-วิทนีย์ การทดสอบส าหรับ
ประชากรมากกว่า 2 กลุ่ม  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 

2.หน่วยกิต 
3.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   สถ 343 การวิเคราะห์ข้อมูลโดย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

   ST 343   Data Analysis by 
Statistical Packages  

  

 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค านึงถึ งข้อจ ากัดแล ะข้อตก ลงเบื้ องต้นข องการ
วิเคราะห์ ลักษณะข้อมูล  รวมทั้งปัญหาที่ต้องการ
ค าตอบ ฝึกท าและสรุปจากข้อมูล และแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

 

สถ 343 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(3-1-
5) 

สถ 344 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(2-2-5) เปลี่ยน 

ST 343   Time Series Analysis  ST 344   Time Series Analysis  1.รหัสวิชา 
การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา   การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น  เอกซ์โพเนนเชียลสมูทติง การวิเคราะห์แนวโน้ม 
การเปลี่ยนแบบอย่างตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไม่
สม่ าเสมอและการเคลื่อนไหวแบบวัฏจักร วิธีบอกซ์ -เจน
กินส์  วิชาน้ีเน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับ
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา   การวิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น  การปรับเรียบด้วยเส้นโค้งชี้ก าลัง การ
วิเคราะห์แนวโน้ม การเปลี่ยนแบบอย่างตามฤดูกาล 
การเคลื่อนไหวแบบไม่สม่ าเสมอและการเคลื่อนไหว
แบบวัฏจักร วิธีบอกซ์ -เจนกินส์  การใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ 

2.หน่วยกิต 
3.
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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สถ 344 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) สถ 347 ประชากรศาสตร์ 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 344   Demography  ST 347   Demography  รหัสวิชา 
วิจัยเบื้องต้น ต้นก าเนิดของข้อมูลทางประชากร การ
รวบรวมการส ารวจส ามะโนประชากรและสถิติการเกิด 
ข้อผิดพลาดในการส ารวจส ามะโนประชากรและสถิติการ
เกิดพร้อมทั้งการปรับปรุง มาตรวัดของจ านวนการตาย 
การสร้างตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ์ และ
ภาพจ าลองมาตรวัดของการแจกแจงประชากรและการ
ย้ายถิ่น การประมาณค่าประชากร และโปรเจกชัน  วิชาน้ี
ให้ใช้คอมพิวเตอร์ในการค านวณ 

การวิจัยเบื้องต้น ต้นก าเนิดของข้อมูลทางประชากร 
การรวบรวมการส ารวจส ามะโนประชากรและสถิติการ
เกิด ข้อผิดพลาดในการส ารวจส ามะโนประชากรและ
สถิติการเกิดพร้อมทั้งการปรับปรุง มาตรวัดของจ านวน
การตาย การสร้างตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดม
สมบูรณ์ และภาพจ าลองมาตรวัดของการแจกแจง
ประชากรและการย้ายถิ่น การประมาณค่าประชากร 
และ โปรเจกชัน  วิชาน้ีให้ใช้คอมพิ วเตอร์ในการ
ค านวณ 

 

สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 345 Statistical Quality Control  ST 345 Statistical Quality Control  ค าอธิบาย 
แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบต่างๆ แผนการเลือกตัวอย่าง
เพื่อการยอมรับโดยตัวแปรแอททริบิวส์และแผนการเลอก
ตัวอย่างเพื่อการยอมรับโดยตัวแปรเชิงปริมาณ วิชาน้ีให้ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการค านวณ 

ความน่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ เทคนิคของ
แผนภูมิควบคุมคุณภาพ  แผนการยอมรับการสุ่ม
ตัวอย่างส าหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ และข้อมูลเชิง
ปริมาณ การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือในการ
ค านวณ 

รายวิชา 

สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 346   Decision Theory  ST 346   Decision Theory  1.รหัสวิชา 
หลักของการตัดสินใจ ฟังก์ชันการตัดสินใจ ฟังก์ชันริสค์ 
ฟังก์ชันลอสส์ กฎการตัดสินใจที่ เหมาะที่สุด ทฤษฎีบท
ระนาบมิติเกิน การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมาน
เชิงสถิติ 

การตัดสินใจแบบเบส์ หลักของการตัดสินใจ ฟังก์ชัน
การตัดสินใจ ฟังก์ชันความเสี่ยง ฟังก์ชันการสูญเสีย 
กฎการตัดสินใจที่เหมาะที่สุด ทฤษฎีบทระนาบมิติเกิน 
การใช้ทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมานเชิงสถิติ 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สถ 347 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6) สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 347   Sampling Technique  ST 244   Sampling Techniques  1.รหัสวิชา 
ขั้นตอนในการด าเนินการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม การชักตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น  
การชักตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดจากการชักตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนที่ไม่
เกิดจากการชักตัวอย่าง การชักตัวอย่างสุ่มเชิงเดียว  การ

ขั้นตอนในการด าเนินการส ารวจด้วยตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม การเลือกตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะ
เป็น  การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น  
ความคล าด เคลื่ อนที่ เกิ ดจากการเลือก ตัวอ ย่า ง 
ความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง การ

2.ชื่อวิชา 
3.
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ชักตัวอย่างแบบแบ่งเป็นชั้น  การชักตัวอย่างแบบมีระบบ 
การชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม 

เลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบชัน้
ภูมิ  การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบมีระบบ การเลือก
ตัวอย่างสุ่มแบบกลุ่ม 

   สถ 363 เศรษฐศาสตร์เชิง
คณิตศาสตร์ 

3(3-0-6) รายวิชา 

   ST 363 Mathematical 
Economics 

 ใหม่ 

 ทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค ทฤษฎีของหน่วยผลิต 
ภาย ใต้ข อง โครงสร้าง ของตลาด  รวมทั้งท ฤษ ฎี
สวัสดิการ พฤติกรรมของผู้บริโภคและหน่วยผลิต การ
วิเคราะห์ในแง่ของการเคลื่อนไหวต่อเวลา 

 

   สถ 365 สถิติส าหรับการเงินและการ
ลงทุน 

3(3-0-6) รายวิชา
ใหม่ 

   ST 365 Statistics for Finance & 
Investment 

  

 บุรพวิชา : สถ 364 
แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเสี่ยงจากการลงทุน  
มูลค่าความเสี่ยง  ความเสี่ยงและมูลค่าความเสี่ยง
ส าหรับการลงทุนในตราสารหน้ีความเสี่ยงและมูลค่า
ความ เสี่ยง ส าห รับการลงทุ นในตราส ารทุน การ
ประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ 
วิชาน้ีเน้นการน าสถิติมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
ด้านการเงิน และการลงทุนในหลักทรัพย์ตลอดจนการ
บริหารความเสี่ยงทั้ง ในด้านทฤษฎี  และ การใ ช้
โปรแกรมประยุกต์ในลักษณะของแบบจ าลอง 

 

   สถ 366 การโปรแกรมประยุกต์ทาง
ธุรกิจ 

3(2-2-5) รายวิชา
ใหม่ 

   ST 366 Business Application 
Programming 

  

 ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใช้โปรแกรมประยุกต์
ทางธุรกิจ ตารางท าการ การน าเข้าข้อมูล การจัดการ
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ข้อมูล ฟังก์ชัน แมโคร การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 

   สถ 367 การบัญชีเบื้องต้น 3(3-0-6) รายวิชา 
   ST 367 Fundamentals of 

Accounting 
 ใหม่ 

 ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการท าบัญชี  ตั้งแต่เ ร่ิมต้น
จนถึงงบบัญชีสิ้นปี  รวมทั้งงบทดลองบัญชีการค้า 
บัญชีก าไรขาดทุน และงบดุล 

 

สถ 431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-1-5) สถ 431 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 431 Probability Theory  ST 431 Probability Theory  1.หน่วยกิต 
บุรพวิชา : คณ  112  หรือได้รับความเห็นชอบจาก
ภาควิชาหรือคณะ 
ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลู่เข้าสโตคาสติก กฎของ
จ านวนมาก และฟังก์ชันโมเมนต์เจเนอเรติง  ลูกโซ่มาร์
โคฟโดยศึกษาถึงเอกพันธ์ของลูกโซ่มาร์โคฟ  ทรานซิชัน
เมตริกซ์และการสร้างตัวแปรสุ่มเอกพันธ์ลูกโซ่มาร์โคฟ  
กระบวนการสโตคาสติกเบื้องต้น 

บุรพวิชา : คณ  112  หรือ สถ 221 
ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลู่เข้าสโตแคสติก กฎ
ของจ านวนมาก และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์  โซ่มาร์
โคฟโดยศึกษาถึงเอกพันธ์ของโซ่มาร์โคฟ  ทรานซิชัน
เมตริกซ์และการสร้างตัวแปรสุ่มเอกพันธ์โซ่มาร์โคฟ  
กระบวนการสโตแคสติกเบื้องต้น 

2.บุรพวิชา 
3.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สถ 441 แผนแบบการทดลอง  3(3-1-6) สถ 342 แผนแบบการทดลอง  3(2-2-5) เปลี่ยน 
ST 441   Experimental Designs   ST 342   Experimental Designs   1.รหัสวิชา 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับแฟกเตอร์เดียว ได้แก่
แผนแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่ม  แผนแบบ
เนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบลาตินสแคว์ 
และแผนแบบอื่นๆ คลาสซิฟิเคชันแบบสองทาง คลาสซิฟิ
เคชันแบบสามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลส าหรับแฟก
เตอร์ที่มี 2 ระดับ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  วิชา
น้ีเน้นถึงการประยุกต์ของวิธีการทางสถิติกับข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนส าหรับแฟกเตอร์เดียว 
ได้แก่แผนแบบสุ่มอยา่งสมบรูณ์ แผนแบบบล็อกเชิงสุม่  
แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบ
จตุรัสละติน และแผนแบบอื่น ๆ คลาสซิฟิเคชันแบบ
สองทาง คลาสซิฟิเคชันแบบสามทาง แผนแบบแฟก
ทอเรียลส าหรับแฟกเตอร์ที่มี 2 ระดับ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิต ิ

2.หน่วยกิต
3.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

   สถ 441 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(2-2-5) รายวิชา 
   ST 441   Multivariate Analysis   ใหม่ 
 การแจกแจงแบบปกติของหลายตัวแปร การวิเคราะห์

ความแปรปรวนของหลายตัวแป ร การวิเคราะห์
ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์
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จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบบเกาะกลุ่ม การใ ช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

สถ 451 การวิจัยด าเนินการ 3(3-0-6) สถ 451 การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 451 Operation Research  ST 451 Operation Research  1.ชื่อ  
โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การโปรแกรมเชิง
เส้น ปัญหาการค านวณต้นทุน   ปัญหาการขนส่ง  ปัญหา
การจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎีเกมส์ ตัว
แบบสินค้าคงคลัง การจ าลองแบบ และอื่นๆ 

โครงสร้างและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ก าหนดการเชิง
เส้น ปัญหาการค านวณต้นทุน   ปัญหาการขนส่ง  
ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน ทฤษฎี
เกมส์ ตัวแบบสินค้าคง 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 

สถ 452 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) เปลี่ยน 
ST 452  Research Methodology  ST 349  Research Methodology  1.รหัสวิชา 
ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัยและ
ขั้นตอนในการท าวิจัย  การก าหนดปัญหาของการวิจัย 
อ่านทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้าง
กรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย การเตรียมข้อเสนอ
โครงการวิจัยพร้อมฝึกปฏิบัติ การสร้างเคร่ืองมือในการ
วิจัย การสร้างแบบสอบถามและการออกแบบตารางเสนอ
ผล ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การก าหนดขนาดตัวอย่าง 
และการเลือกตัวอย่างเชิงปฏิบัติ การวางแผนการน าเสนอ
และการวิเคราะห์ทางสถิติ การประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัยและการเขียนบทสรุปการ
วิจัย 

ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัย
และขั้นตอนในการท าวิจัย  การก าหนดปัญหาของการ
วิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสร้างกรอบแนวคิด
แ ล ะอ อ ก แ บ บ ก าร วิ จัย  ก า รเต รีย ม ข้ อ เ ส น อ
โครงการวิจัยพร้อมฝึกปฏิบัติ การสร้างเคร่ืองมือในการ
วิจัย การสร้างแบบสอบถามและการออกแบบตาราง
เสนอผล ข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล การก าหนดขนาด
ตัวอย่าง และการเลือกตัวอย่างเชิงปฏิบัติ การวางแผน
การน า เ ส นอ แ ละก ารวิ เ ค ราะห์ ท าง ส ถิ ติ  ก าร
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการ
วิจัยและการเขียนบทสรุปการวิจัย 

2.
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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เปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            3(2-2-5) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร การเขียนพรรณนาความสรุปความ ย่อ
ความ ขยายความ และการสังเคราะห์ความคิดเพ่ือการ
สื่ อสา ร  ฝึ ก ปฏิ บั ติกา ร ใช้ ภ า ษา เ พ่ื อสื่ อสา ร ใ น
สถา นกา ร ณ์ต่า งๆ ด้วยกร ะบ วนกา ร เรี ยน รู้ ที่
หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            3(3-0-6) 
SWU 111 Thai for Communication 
ศึกษาองค์ประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียนการสังเคราะห์ความคิดและกล
วิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
โดยเน้นทักษะการเขียนสรุปความ ย่อความ ขยาย
ความ และพรรณนาความ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1                                                                     
                                                      3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 
I 
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารในยุคโลกา
ภิวัตน์ โดยเรียนรู้ เข้าใจและฝึกทักษะภาษาด้านการ
ฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์ในชีวิตประจ าวัน ด้วย
กระบวนกา รเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลา ยทั้ งในและนอก
ห้อง เรี ยน  ส่ งเสริ มการ เรี ยน รู้แบบ พ่ึงพา ตน  น า
ภาษาอังกฤษไปใช้ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ 
และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่อไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1    
                                                      3(2-2-5) 
SWU 121 English for Effective Communication 
1 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและ
การพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการฟังและ
การพูด โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 
II 
พัฒนาทักษะด้านภาษาและกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือ
การสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน์ โดยฝึกทักษะภาษาด้าน
การฟัง พูด อ่าน และเขียน ด้วยสื่อกระบวนการเรียนรู้
และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ส่งเสริมการ
เรียนรู้แบบพ่ึงพาตน สนับสนุนให้น าภาษาอังกฤษไปใช้
ในกา รสร้า งควา มร่ วมมือ ในกา รเรียนรู้ และเป็ น
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 122 English for Effective Communication 
2 
ศึกษาและฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านการท าแบบฝึกหัดการอ่านและ
กา ร เขี ยน โดย ใช้กร ะบวนกา รเรี ยน รู้  สื่ อ  และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอก
ห้องเรียน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 123 English for International 
Communication I 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และด้ า นก า ร คิ ดอย่ า ง มีวิ จ า ร ณญา ณ เ รี ยน รู้
ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษานานาชาติ เพ่ื อ
พัฒนาควา มสามารถทาง ด้า นภาษาผ่ านสื่อและ
กระบวนกา รเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลา ยทั้ งในและนอก
ห้องเรียน เรียนรู้วิธีการน าความรู้และกระบวนการ
เรียนรู้ภาษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันและใน
การศึกษา เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนา
ตนให้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยและสังคมโลก 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 1 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 123 English for International 
Communication 1 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการฟังและการ
พูดส าหรับผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษา
นานาชาติ ทั้งค าศัพท์ ส านวน ประโยค ไวยากรณ์ที่
ซับซ้อน และการออกเสียง ฝึกปฏิบัติการสนทนาใน
สถานการณ์ต่างๆ ผ่านสื่อ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 124 English for International 
Communication II 
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน 
และด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ิมพูนทักษะและ
ประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็น
ภา ษา นา นา ชา ติ  พัฒนาการน า เสนอข้ อมูลแ ละ
ความคิด ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านสื่อและ
กระบวนกา รเรี ยนรู้ ที่ห ลากหลา ยทั้ งในและนอก
ห้องเรียน น าความสามารถทางภาษาและการจัดการ
กระบวนการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ส าหรับการพัฒนาตน
ให้เป็นผู้เรียนภาษาแบบยั่งยืน 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 2 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 124 English for International 
Communication 2 
ศึกษาหลักการใช้ภาษาอังกฤษโดยเน้นการอ่านและ
การเขียนส าหรับผู้ เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษในฐานะที่
เป็นภาษานานาชาติ การฝึกเขียนเรียงความในหัวข้อที่
หลากหลาย โดยฝึกปฏิบัติผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

2. กลุ่มวิชาพลานามัย 
มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 3(2-2-5) 
SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 
ศึกษาหลักการและแนวคิดของสุขภาวะแบบองค์รวม 
การบูรณาการแนวคิดดังกล่าวเข้ากับวิถีชีวิต โดยเน้น
กา รสร้า งเสริ มศักยภา พส่วนบุ คคลของนิสิ ต ให้
สามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกายและคุณภาพชีวิต
ของตนเอง ตลอดจนเลือกใช้วิถีชีวิตในเชิงสร้างสรรค์
ได้อย่างเหมาะสมกับบริบททางสังคม 

มศว 131 ลีลาศ                                   1(0-2-1) 
SWU 131 Social Dance 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเต้นลีลาศในจังหวะ
ต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและบุคลิกที่
เหมาะสมส าหรับการเต้นลีลาศ ตลอดจนมารยาทใน
การเต้นลีลาศเพ่ือสุขภาพ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
แลหน่วย
กิต 

 มศว 132 สมรรถภาพส่วนบุคคล               1(0-2-1) 
SWU 132 Personal Fitness 
หลักการพ้ืนฐานของการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพ
ทางกายด้านความแข็งแรง ความเร็ว ความอดทน และ
ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและการท างานของระบบ
การไหลเวียนโลหิต 

วิชาใหม่ 
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 มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ            1(0-2-1) 
SWU 133 Jogging for Health 
หลักการออกก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะ
ที่มุ่งเน้นความอดทนของระบบการไหลเวียนโลหิตและ
ความยืดหยุ่นของร่างกาย การจัดโปรแกรมการออก
ก าลังกายด้วยการวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 134 โยคะ                                   1(0-2-1) 
SWU 134 Yoga 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการฝึกโยคะ การฝึ ก
ระบบการหายใจ ความอ่อนตัว และความแข็งแรงของ
ร่างกายเพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 135 ว่ายน้ า                                 1(0-2-1) 
SWU 135 Swimming 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของการว่ายน้ า  การว่าย
น้ าท่าต่างๆ การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย กติกา
การแข่งขัน การเก็บรักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัย
ในการว่ายน้ าเพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 136 แบดมินตัน                            1(0-2-1) 
SWU 136 Badminton 
ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม้ การตีลูกหน้ามือ
และหลังมือ การตบ การส่งลูก การเล่นลูกหน้าตาข่าย 
กลวิธีการเล่นประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บ
รั กษา อุ ปกร ณ์แ ละควา มปลอด ภั ย ในก า ร เล่ น
แบดมินตันเพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 137 เทนนิส                                 1(0-2-1) 
SWU 137 Tennis 
เทคนิคและทักษะเบื้องต้นในการเล่นเทนนิส มารยาท
ในการชมเทนนิส กติกาการแข่งขัน กลวิธีการเล่น
ประเภทเด่ียวและประเภทคู่ การเก็บรักษาอุปกรณ์
และความปลอดภัยในการเล่นเทนนิสเพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 
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 มศว 138 กอล์ฟ                                  1(0-2-1) 
SWU 138 Golf 
ความเป็นมาของกีฬากอล์ฟ ทักษะการยืน การจับไม้ 
การเหวี่ยงไม้ กติกาการเล่นกอล์ฟ การใช้และเก็บ
รักษาอุปกรณ์ และความปลอดภัยในการเล่นกอล์ฟ
เพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

 มศว 139 การฝึกโดยการใช้น้ าหนัก            1(0-2-1) 
SWU 139 Weight Training 
เทคนิ คกา รออกก าลั งกา ยแบบ ใช้เครื่ อ งมือช่ วย 
หลักการปฏิบัติ การฝึกโดยการใช้น้ าหนักและการ
ประยุกต์กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบ
โครงร่างและกล้ามเนื้อ ควบคู่ไปกับการศึกษาเทคนิค
การฝึกโดยการใช้น้ าหนักเพ่ือสุขภาพ 

วิชาใหม่ 

3.กลุ่มวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี) 

มศว 141 ทักษะการรู้สารสนเทศ               3(2-2-5) 
SWU 141 Information Literacy Skills 
ศึกษาความส าคัญของระบบและกระบวนการสื่อสาร 
พัฒนาทักษะในการสืบค้นและอ้างอิงข้อมูล การใช้
ซอฟต์แวร์ต่างๆ และการจัดการความรู้จากเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนฝึก
ทักษะการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ โดยตระหนักใน
จร รยาบรรณ ผลกระทบที่ มีต่อบุ คคลและสังคม 
รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                     3(3-0-6) 
SWU 141 Life in a Digital World 
ศึกษา ควา มส า คัญของกร ะบวนกา รสื่ อสา ร และ
เทคโนโลยีในโลกดิจิทัลทักษะการสืบค้นการประเมิน
สื่อสา ร สน เทศการ อ้าง อิ งข้ อ มูล  จริ ย ธร รมแล ะ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและแนว
ทางการป้องกัน การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การ
จัดการความรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการรู้ เท่า
ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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 มศว 241 แนวโน้มเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 
                                                      2(1-2-3) 
SWU 241 Digital Technology and Society 
Trends 
ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ มี
ผลกระทบ ต่อสั งคมในด้านวัฒนธร รม เศรษฐกิจ 
การเมือง และสิ่งแวดล้อม ประเมินพฤติกรรมการ
บริโ ภคเทคโนโลยีของสังคมและสมาชิ ก รวมทั้ ง
วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลก
อนาคต 

วิชาใหม่ 

มศว 144คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน        3(2-2-5) 
SWU 144 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาคณิตศาสตร์กับการใช้เหตุผลความรู้ทางสถิติ
คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริโภค คณิตศาสตร์กับศิลปะ 
คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน และ
เป็นฐานความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล การเรียนรู้
และการด ารงชีวิตในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
SWU 242 Mathematics in Daily Life 
ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตร์ กับความคิดใน
เชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร์ส าหรับผู้บริ โภค
และการค านวณภาษี คณิตศาสตร์กับความงามการ
วิเคร า ะห์ เชิง ตั ว เลขการแปลควา มหมา ย  กา ร
ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 243 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคล  3(3-0-6) 
SWU 243 Personal Financial Management 
ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน 
เครื่องมือทางการเงินในการบริหารสภาพคล่องส่วน
บุคคล มูลค่าเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน 
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนทางภา ษี การวางแผนกา รออมและ
ประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผนลงทุน 

วิชาใหม่ 
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มศว 142 วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม                                   3(2-2-5) 
SWU 142 Science for Life Quality 
Development  
and Environment 
ศึกษากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ประยุกต์ และเทคโนโลยี ศึกษาระบบนิ เวศวิทย า
เพ่ือให้เข้าใจถึงความส าคัญของการอยู่ร่วมกันอย่าง
สมดุล รวมทั้งศึกษาผลกระทบของความเจริญทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจ เพ่ือปลูกฝังให้ตระหนักถึงความส าคัญ
ของธรรมชาติสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สันติสุขอย่างยั่งยืน 

มศว 244วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
                                                      3(3-0-6) 
SWU 244 Science for Better Life and 
Environment 
ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ 
ระบบนิเวศวิทยาและความส าคัญของการอยู่ร่วมกัน
อย่ า งสมดุล  วิ ทย า ศา สตร์ ป ร ะยุ ก ต์ เทคโน โลยี 
ผลกระทบของความเจ ริญทางวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีที่มีต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์อย่างรู้เท่าทันและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 245 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม 
                                                      2(2-0-4) 
SWU 245 Science, Technology and Society 
ศึกษากระบวนทัศน์ และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตร์ที่ มี
บทบาทในเหตุการณ์ส าคัญของโลก ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในมิติทางสังคม กา ร
สะท้อนคิดวิทย าศา สตร์ และเทคโนโลยีกับบริบท
สังคมไทยในปัจจุบัน 

วิชาใหม่ 

 มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                   2(2-0-4) 
SWU 246 Healthy Lifestyle 
ศึกษาองค์ประกอบและความส าคัญของสุขภาพแบบ
องค์รวมปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อสุขภาพ โรควิถีชีวิตกับ
พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ สาเหตุ วิธีป้องกันและ
การรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์และการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ 

วิชาใหม่ 
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 มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                       2(1-2-3) 
SWU 247 Food for Life 
ศึกษาความส าคัญของอาหารและโภชนาการส าหรับ
ทุกช่วงวัยอาหารเพ่ือสุขภาพสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร  อันตรายจ ากอา หารและมา ตรฐา นควา ม
ปลอดภัย หลักการเลือกซ้ือและการเก็บรักษาอาหาร 
การเลือกบริโภคด้วยปัญญา และการฝึกประกอบ
อาหารอย่างง่ายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและมีคุณค่า 

วิชาใหม่ 

มศว 143  พลังงานทางเลือก                   3(2-2-5) 
SWU 143 Alternative Energy 
ศึกษาผลกระทบจากการ ใช้พลังงานกระแสหลักที่
เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์โลกร้อน ภาวะเรือนกระจก 
และความไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความหมายและ
ความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับ
ระบบคิดหรือกระบวนทัศน์ที่มีต่อการจัดการพลังงาน
ให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของ
ชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว 
การสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในระบบพลังงาน การ
สร้างภูมิปัญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สันติสุข
และยั่งยืน 

มศว 248 พลังงานทางเลือก                    2(2-0-4) 
SWU 248 Alternative Energy 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ กระบวนการ บทบาท
และผลกระทบของการใช้พลังงานหลักและพลังงาน
ทดแทน ปรากฏการณ์โลกร้อน การอนุรักษ์พลังงาน
อย่างมีส่วนร่วมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการพลังงานชุมชน 
ขยะชุมชน และวั สดุเหลือ ใช้  ด้วยภูมิปัญญา และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                    2(1-2-3) 
SWU 341 Business in a Digital World 
ศึกษาแนวคิดและหลักการท าธุรกิจในโลกดิจิทัล แนว
ปฏิ บัติ  หลั กจริ ย ธร รมและก ฎหมายที่ เก่ี ย วข้ อ ง 
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 

วิชาใหม่ 

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(2-2-5) 
SWU 151 General Education for Human 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ และคุณค่าของวิชา
ศึกษาทั่วไป ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ศาสตร์และศิลป์ โดยเน้นการพัฒนา
ศักยภาพการรับรู้และการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ 
การพัฒนาจิตใจ การพัฒนาเชาวน์ปัญญา ให้สามารถ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแสวงหาแนวทางในการ
แก้ปัญหา เพ่ือให้ผู้เรียนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย์   3(3-0-6) 
SWU 151 General Education for Human 
Development 
ศึกษาความหมายความส าคัญ และคุณค่าของวิช า
ศึกษาทั่วไปประวัติและปรัชญาของมหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิ โรฒเป้า หมายที่แท้ จริ งของกา รศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาความส าคัญและแนวทางการพัฒนา
พฤติกรรม จิตใจ และปัญญา การพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ การสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
และการแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 251 มนุษย์กับสังคม                       3(2-2-5) 
SWU 251 Man and Society 
ศึกษาความรู้ พ้ืนฐานเก่ีย วกับมนุษย์และสังคม ทั้ ง
สังคมไทยและสังคมโลก โดยมุ่งให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ
ในพฤ ติกรรมของมนุษย์ และน า ควา มรู้มา พัฒนา
ตนเองให้รู้เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบ มีความคิด
ริเริ่มสร้า งสรร ค์ มี คุณธรรมจ ริยธรรม ซาบ ซ้ึงใน
วัฒนธรรม ศิลปะ และอารยธรรมของมนุษย์  มี
จิตส านึ กในกา รอยู่ ร่วมกันในสังคมและธร รมชา ติ
สิ่งแวดล้อมอย่างสันติ ตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
และบทบาทที่พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของ
สังคม 

มศว 161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้       2(2-0-4) 
SWU 161 Human in Learning Society 
ศึกษา ควา มสัมพันธ์ ร ะหว่า ง มนุษย์กับสังคม ทั้ ง
สั งค มไ ทย แล ะสั งค มโ ลก ผล กร ะท บ ข อง กา ร
เปลี่ ย นแปลงทางสั งคมต่อกา รด า เนิ นชี วิ ตและ
สิ่งแวดล้อมความส าคัญของการแสวงหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม
ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์        3(2-2-5) 
SWU 358 Music and Human Spirit 
ศึกษาและแสวงหาประสบการณ์ทางด้านดนตรีที่กว้าง
และหลากหลาย ดนตรีจากอดีตและร่วมสมัย ดนตรี
ตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย ดนตรีพ้ืนบ้า น 
ดนตรีที่ พัฒนาจ ากอดีตกา ล ดนตรีในบริ บทของ
วัฒนธร รม ด้วยสื่ อแล ะกระบวนกา ร เรี ยน รู้ ที่
หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย์        2(1-2-3) 
SWU 251 Music and Human Spirit 
ศึกษาวิเคราะห์จิตวิญญาณ อารมณ์ และพฤติกรรม
ของมนุษย์ โดยใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
คุณค่าของตนเองและบริบทของสั งคมรวมทั้ งฝึ ก
ประยุกต์และถ่า ยทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการสู่
สาธารณชน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต              3(2-2-5) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษา แนว คิดทา งด้า นสุ นทรี ยศา สตร์  แสวงหา
ประสบการ ณ์และคุณค่า ของสุนทรีย ะที่ มีต่อกา ร
ด ารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ทั้งที่
เก่ีย วข้ อง กับธร รมชา ติ ศิลปะ การแสดง  ดนตรี 
วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์กับบริบทสังคม 
วัฒนธร รม ธร รมชา ติสิ่ ง แ วดล้ อม โดย มุ่ง เน้ น
กระบวนการเรียนรู้สื่อ และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 252 สุนทรียศาสตร์เพ่ือชีวิต              3(3-0-6) 
SWU 252 Aesthetics for Life 
ศึกษาแนวคิดทางด้านสุนทรียศาสตร์ สุนทรียศาสตร์
ในเชิงบูรณาการทั้งที่ เก่ียวข้องกับธรรมชาติ ศิลปะ 
การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธ์
กับบริบทสังคม วัฒนธรรม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

 มศว 253 สุนทรียสนทนา                       2(1-2-3) 
SWU 253 Dialogue 
ศึกษาฐา นคิด ทฤษฎี  กลวิธี  แนวทางปฏิบัติของ
สุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การประยุกต์ใช้
สุนทรียสนทนาในการด าเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ การถ่ายทอดความคิดและความรู้สึก
ร่วมกันผ่านศิลปะการฟังอย่างลึกซ้ึง การเรียนรู้ ด้วยใจ
อย่างใคร่ครวญ และการฝึกปฏิบัติสุนทรียสนทนา ใน
สถานการณ์ที่หลากหลาย 

วิชาใหม่ 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์      3(2-2-5) 
SWU 357 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
อันจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ โดย
ใช้กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์      2(1-2-3) 
SWU 254 Art and Creativity 
ศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับพลังความคิดสร้างสรรค์และ
จินตนาการที่ก่อให้เกิดความงามและสุนทรียะในงาน
ศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 
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 มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                          2(1-2-3) 
SWU 255 Constitution For Living 
ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสร้างทุนชีวิต 
การน าชีวิตไปสู่เป้าหมายที่ดีงาม หลักการปฏิบัติตนใน
ฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต 
โดยการวิเคราะห์และสร้างแนวทางการพัฒนาตนเอง
พร้อมฝึกปฏิบัติ 

วิชาใหม่ 

 มศว 256 การอ่านเพ่ือชีวิต                      2(2-0-4) 
SWU 256 Reading for Life 
ศึกษาหลักกา รอ่านจับใจ ความ วิเคร าะห์ ตีควา ม 
วิจารณ์และประเมินค่างานเขียน โดยการอ่านจาก
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 

 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา    3(2-2-5) 
SWU 356 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรม
หลากรูปแบบ โดยเน้นการศึกษาในเชิงคิดวิเคราะห์ที่
ก่อให้เกิดพลังปัญญา พลังจินตนาการ และพลังในการ
ด าเนินชีวิต อันจะช่วยพัฒนาการด าเนินชีวิตที่ ดีงาม มี
ระเบียบวินัยและอุดมการณ์ 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปัญญา    2(2-0-4) 
SWU 257 Literature for Intellectual Powers 
ศึกษาแนวคิด คุณค่า และสุนทรียะจากวรรณกรรม
ไทยหลา กรู ปแบบทั้ งในอ ดีตและร่ วมส มัย กา ร
วิเคราะห์วรรณกรรมที่ ก่อให้เกิดพลังทางปัญญาและ
ยกระดับจิตใจ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 258 ศิลปะการพูดและการน าเสนอ      2(2-0-4) 
SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 
ศึกษาองค์ประกอบ ความหมาย ความส าคัญ ประเภท
และกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและเนื้ อหา การ
เรียบเรี ยงความคิด การ ร่างบทพูดกา รพัฒนาวั จ
นภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภทต่างๆ 

วิชาใหม่ 
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 มศว 261 พลเมืองวิวัฒน์                        3(3-0-6) 
SWU 261 Active Citizens 
ศึกษาประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมทางการเมือง
การปกครองของไทย กระบวนทัศน์เก่ียวกับพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หน้าที่
พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความส าคัญของการยึดหลัก
สันติวิธีในการด าเนินชีวิต การมีจิตส านึกสาธารณะ
และการมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม รวมทั้ง
แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและ
พลเมืองโลก 

วิชาใหม่ 

มศว 361ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 
                                                     3(2-2-5) 
SWU 361 History and Effects on Society 
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์
ไทยและประวัติศาสตร์สากลที่พัฒนาจากกระบวนการ
คิดของมนุษย์  ประวัติศา สตร์ที่ เป็ นพลังขับเคลื่อน
สังคม ประวั ติศาสตร์การ เมือง  สังคม  เศรษฐกิจ 
ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัติศาสตร์และพลังขับเคลื่อนสังคม 
                                                      2(2-0-4) 
SWU 262 History and Effects on Society 
ศึกษา ค้นคว้ า ข้ อ มูล แล ะเห ตุกา ร ณ์ส า คัญ ทา ง
ประวัติศาสตร์ที่ เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมจากอดีตสู่
ปัจจุบันวิเคราะห์กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโน้มการก่อรูปทาง
สังคมในบริบทของโลกาภิวัตน์ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

มศว 354 มนุษย์กับสันติภาพ                   3(2-2-5) 
SWU 354 Man and Peace 
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพและการจัดการความ
ขัดแย้งในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม ศึกษาหลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงแนวคิดและการปฏิบัติของ
ผู้ที่มีอุดมการณ์ที่เก่ียวกับสันติภาพ และสันติสุขของ
มวลมนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษย์กับสันติภาพ                   2(2-0-4) 
SWU 263 Human and Peace 
ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติ
ธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
การจัดการความขัดแย้งในชีวิตครอบครัวชุมชน สังคม 
รวมทั้งแนวคิดและการปฏิบัติของผู้ที่ มี อุดมการ ณ์
เก่ียวกับสันติภาพและสันติสุขของมนุษยชาติ 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 
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มศว 362 มนุษย์กับอารยธรรม                 3(2-2-5) 
SWU 362 Man and Civilization 
ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรมตะวันตก
และตะวันออก ต้ังแต่ยุคโบราณถึงปัจจุบัน ตลอดจน
การแพร่ขยายและการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรม
ในดินแดนต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อสภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน รวมทั้งการศึกษา
ในส่วนที่เก่ียวกับอารยธรรมไทย ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่งของ
อารยธรรมโลก 

มศว 264 มนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม        2(2-0-4) 
SWU 264 Human in Multicultural Society 
ศึกษา ความหมายและควา มส าคัญของสังคมพหุ
วัฒนธรรม โดยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านโครงสร้างทาง
สังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่ มีผลต่อความเชื่อ
และวิถี ชีวิ ตของกลุ่มคน ในสังคม กา รเสริ มสร้า ง
กระบวนทัศน์ และการปรับตัวในสังคมพหุวัฒนธรรม 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน์     3(2-2-5) 
SWU 364 Economy in Globalization 
ศึกษาพ้ืนควา มรู้ เก่ี ยว กับเศรษฐศา สตร์ ปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจ
โลกในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตที่มีผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิต ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธ์
ขององค์กรธุรกิจที่มีผลต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน์                 3(3-0-6) 
SWU 265 Economic Globalization 
ศึกษาแนวคิด เศรษฐกิจโลกาภิ วัตน์ นโยบายทา ง
เศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลต่อโลกาภิวัตน์ การ
รวมกลุ่ มทาง เศรษฐกิจ สถาบั นการ เงินร ะหว่า ง
ประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโน้มในอนาคตและ
ผลกระทบต่อการด ารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           2(2-0-4) 
SWU 266 Sufficiency Economy 
ศึกษาภูมิหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคิด
ปรั ช ญา เศ รษ ฐ กิ จพ อเ พีย ง  เป รี ย บ เ ที ย บ กั บ
เศรษฐศาสตร์กระแสหลัก โดยการเรียนรู้จากโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ การวิเคราะห์หาแนวทาง
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
อันจะน าไปสู่การพ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแ วดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่า งยั่งยื น
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

วิชาใหม่ 
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มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม่             3(2-2-5) 
SWU 365 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคิดเก่ี ยวกับการ จัดการอง ค์กร กา ร
จัดการทรัพยากรขององค์กร ประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจ
เก่ียวกับแนวโน้มในการจัดการสมัยใหม่ การจัดการที่
เก่ียวข้องกับคน ภาวะผู้น า การพัฒนาองค์กร และการ
พัฒนาสังคมที่ก้าวหน้าและสันติสุข 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม่             2(2-0-4) 
SWU 267 Principles of Modern Management 
ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการจัดการ
สมัยใหม่ แนวคิดเก่ียวกับการจัดการองค์กร การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาองค์กร แนวโน้ม
การจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 268 การศึกษาทางสังคมด้วยกระบวนการวิจัย 
                                                      2(1-2-3) 
SWU 268 Social Study by Research 
ศึกษาข้อมูลและเหตุการณ์ที่มีผลกระทบส าคัญต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมปัจจุบันโดยการเรียนรู้แบบวิจัย
เป็นฐานเพ่ือให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงและสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลจากการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

วิชาใหม่ 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาและพัฒนา บุคลิกภาพทั้งที่ เป็นรูปธรรมและ
นา มธร รมเพ่ือกา รด าเนิ นชี วิ ตที่ ดี ง าม มีวินั ย  รู้
กาลเทศะ ทั้งในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชนและ
สังคม ท่ามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม
ความเป็นไทยท่ามกลางกระแสสังคมโลก ด้วยสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                3(2-2-5) 
SWU 351 Personality Development 
ศึกษาควา มหมายและความส าคัญของการพัฒนา
บุคลิกภาพ ความแตกต่างระหว่างบุคคลการวิเคราะห์
และประเมินบุคลิกภา พภา ยในและภายนอกของ
ตน เองการ พัฒนา เจตคติที่ ดี ต่อตน เองและผู้ อ่ื น 
มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีงามกับผู้อ่ืน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด        3(2-2-5) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณาการ ทั้ง
กร ะแสตะวันออกและตะวั นตก  พัฒนา กา ร คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่
สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม มีเหตุผล มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม
จริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด        3(3-0-6) 
SWU 352 Philosophy and Thinking Process 
ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทั้งกระแสตะวันออกและ
ตะวันตกใน เชิ งบูรณาการ  พัฒนาทั กษะการ คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ปรัชญาที่เป็นกระบวนการคิดที่
สัมพันธ์กับชีวิต สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บน
พ้ืนฐานควา มมีเหตุผล อุดมการ ณ์ และคุณธรรม
จริยธรรม 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

มศว 353 มนุษย์กับการใช้เหตุผลและจริยธรรม 
                                                      3(2-2-5) 
SWU 353 Man, Reasoning and Ethics 
ศึกษาการใช้เหตุผลและจริยธรรม สร้างเสริมให้เป็นผู้
ใฝ่รู้ความจริงและคิดอย่างมีเหตุผล ตลอดจนเป็นผู้ มี
คุณธรรมจริยธรรม เหตุผลจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับ
ตนเอง ผู้ อ่ื น และบริบทที่ เก่ีย วข้ อง ด้วยสื่อและ
กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

มศว 353 การคิดอย่างมีเหตุผลและจริยธรรม 
                                                      3(3-0-6) 
SWU 353 Logical Thinking and Ethics 
ศึกษากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลบนพ้ืนฐานความรู้ 
คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู้ความส าคัญของวิธีคิดอย่าง
มีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝึกพัฒนาตนเองให้
เป็น ผู้ใฝ่ รู้ความจริ งคิดอย่ างมี เห ตุผล  มี คุณธร รม 
จริยธรรม ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางพลวัต
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 371 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยี                                    3(2-2-5) 
SWU 371 Creativity, Innovation and 
Technology 
ศึกษา ค้นคว้า และฝึกปฏิบั ติกร ะบวนการ พัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการต่างๆ การจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีชุ มชนซ่ึง เก่ียวข้อ งกับเกษตรกรรม 
วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจชุมชน ความสัมพันธ์
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้
และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสร้างสรรค์กับนวัตกรรม   3(2-2-5) 
SWU 354 Creativity and Innovation 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องค์ประกอบ วิธีการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมกฎหมายลิขสิทธิ์
และทรั พย์สิ นทา งปัญญา กร ณีศึกษากา รพัฒนา
นวัตกร รมที่ ส า คัญของโลก การ ฝึกปฏิบั ติพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์และนวั ตกรรม เพ่ือชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งน าเสนอผลงานต่อสาธารณชน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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มศว 355 พุทธธรรม                             3(2-2-5) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่
เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนา เพ่ือ เป็น แนวทางไปสู่ การ ด าเนินชี วิตที่ มี
ศีลธรรมจรรยา มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 355 พุทธธรรม                             3(3-0-6) 
SWU 355 Buddhism 
ศึกษาภูมิปัญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่
เก่ียวข้องกับการด ารงชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิตบน
ฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และ
ศาสนา การวิเคราะห์และพัฒนาแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่มีศีลธรรมและสันติสุข 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

มศว 366 จิตวิทยาสังคม                        3(2-2-5) 
SWU 366 Social Psychology 
ศึกษาจิตวิทยาพ้ืนฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมของ
มนุษย์ พฤติกรรมสังคม ตัวแปรต่างๆ ทางสังคมที่ท า
ให้ เ กิดพฤ ติกร รมและสภา วะทา งจิตของมนุษย์ 
โครงสร้างทางสังคม กระบวนการต่างๆ ทางสังคม เจต
คติ การรับรู้ทางสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ความก้าวร้าว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และการ
สื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางสังคม 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการด าเนินชีวิต   2(2-0-4) 
SWU 356 Social Psychology for Living 
ศึกษาโครงสร้างและพฤติกรรมทางสังคมพ้ืนฐานทาง
ชีววิทยาที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ตัวแปรทาง
สังคมที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิตการ
วิ เค ร า ะ ห์พ ฤ ติก ร รม ขอ งบุ ค คลแ ละ กลุ่ ม จ า ก
ปรากฏการณ์ทางสังคมการหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งการส่งเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ
ด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม  
                                                      2(2-0-4) 
SWU 357 Mental Health and Social 
Adaptability  
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาพจิต 
การปรับตัวในสังคม การวิเคราะห์สาเหตุและการ
ป้องกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

วิชาใหม่ 
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 มศว 358 กิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาชีวิตและ
สังคม 
                                                      2(1-2-3) 
SWU 358 Creative Activities for Life and Social 
Development 
ศึกษาความหมาย ความส าคัญ ทรัพยากร ประเภท
และรูปแบบของกิจกรรมสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบกา รณ์จากกิจ กรรมที่ตนเองสนใจ  ค้นคว้ า
เพ่ิมเติม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมให้มี
คุณค่าต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

วิชาใหม่ 

 มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                       3(1-4-4) 
SWU 361 SWU for Communities 
ศึกษาวิธีการและเครื่องมือศึกษาชุมชน กระบวนการมี
ส่วนร่วม โดยการบูรณาการการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
นิสิต เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจบริบทชุมชน
ด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งเสริมสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาชุมชน
อย่างมีส่วนร่วม 

วิชาใหม่ 

มศว 372ภูมิปัญญาท้องถิ่น                     3(2-2-5) 
SWU 372 Local Wisdom 
ศึกษาและค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชุมชน 
ภูมิปัญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การเรียนรู้  การ
พัฒนาด้วยการกระท าและปฏิสัมพันธ์ในชุมชน ภูมิ
ปัญญาในการด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน ภูมิปัญญาในการ
อยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาในกา ร
แสวงหาคุณค่าและตัวตนในความเป็นมนุษย์ โดยเน้น
กระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 362 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                    2(1-2-3) 
SWU 362 Local Wisdom 
ศึกษาค้นคว้าภูมิปัญญาท้องถิ่นความสัมพันธ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นกับการด ารงชีวิตและพัฒนาการของ
ชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์กับ
การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยการ เรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบท
สังคม รวมทั้งปร ะยุก ต์ ให้ เป็ นปร ะโยชน์ ต่อกา ร
ด า ร งชี วิ ต  กา ร พัฒนา ชุ มชน  และกา รอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม 

วิชาใหม่ 
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มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                       3(2-2-5) 
SWU 374 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพที่เข้มแข็ง ปลูกฝัง สร้างส านึกและสร้างความ
ตระหนักในศักด์ิศรีชุมชน สัมมาชีพที่ผูกพันและเคารพ
ในธร รมชา ติสิ่ ง แ วดล้ อม สั น ติสุ ข  คุณควา ม ดี 
ศิลปวัฒนธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
เน้นกระบวนการเรียนรู้และสื่อที่หลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                       2(1-2-3) 
SWU 363 Ethical Careers for Community 
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพันและ
เคารพในธรรมชาติ  สิ่ งแ วดล้อม คุณธร รม และ
วัฒนธรรมโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเรียนรู้
ร่วมกับชุมชน เสริมสร้างจิตส านึกความสามัคคีและ
ความตระหนักในศักด์ิศรีของชุมชน อันจะท าให้เกิด
แนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนทีเ่ข้มแข็งและยั่งยืน 

ปรับ
ค าอธิบาย
รายวิชา
และหน่วย
กิต 

 มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                      2(1-2-3) 
SWU 364 Social Enterprise 
ศึกษา ควา มหมา ย  ควา มส า คัญ  หลั กกา ร เป็ น
ผู้ประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการกิจการ
เพ่ือสังคม เรียนรู้ กิจการเพ่ือสังคมในรูปแบบต่างๆ 
วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้จากกิจการเพ่ือสังคม
ต้นแบบ และน าเสนอแนวทางสร้างสรรค์กิจการเพ่ือ
สังคม พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติร่วมกับชุมชน 

วิชาใหม่ 
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ภาคผนวก ช 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

พ.ศ. 2554 
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