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5.3 ภาษาที่ใช 
 ภาษาไทย   เอกสารและตําราที่ประกอบการเรียนมีทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.4 การรับเขาศึกษา 
 รับนิสติไทยและนิสติตางชาติทีส่ามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.5 ความรวมมอืกับสถาบันอื่น  
 เปนหลักสตูรเฉพาะของคณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิปรับปรุง พ.ศ. 2560 (ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ พ.ศ. 2554) 

เร่ิมใชหลักสตูร ในภาคการศึกษาที ่1 ปการศกึษา 2560 
ไดรับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีในการประชุม 

เมื่อวันที ่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ไดรับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม คร้ังที ่1/2560 เมือ่วันที่   

9  มกราคม พ.ศ. 2560 
ไดรับอนุมตั/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลยัในการประชุม คร้ังที ่3/2560 เม่ือวันที ่  

1  มีนาคม พ.ศ. 2560 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรมีความพรอมในการเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาในปการศกึษา 2562 

8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 นักสถิติในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
8.2 นักสถิติในโรงงานอุตสาหกรรม 
8.3 นักวิจัยในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
8.4 นักวิเคราะหในบริษัททางดานการเงินและการธนาคาร 
8.5 นักวิเคราะหในบริษัทประกันภยั 
8.6 นักวิเคราะหนโยบายและแผนในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
8.7 โปรแกรมเมอรในหนวยงานของรัฐและเอกชน 
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 ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  คาดวา

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อาจกอใหเกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยี

ใหม ๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ ในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาใน

หลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม

ล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ฉบับที่ 12 ยังคงตองยึดกรอบ

แนวคิดและหลักการที่สําคัญ ดังน้ี (1) การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม (3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูป

ประเทศ และ (4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  

 รัฐบาลจึงนําเสนอโมเดลใหมเปนวาระแหงชาติ ประเทศไทย 4.0 เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน

ดวยนวัตกรรม (Value–based Economy) ในการปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งหมายถึง

การขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางนอยใน 3 มิติสําคัญ คือ (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภค

ภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม  (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการ

ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลย ีความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม  (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา

ไปสูการเนนภาคการบริการมากขึ้น 

ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการพัฒนาเคร่ืองยนตเพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุด

ใหม (New Engines of Growth) ดวยการแปลงความไดเปรียบเชงิเปรียบเทียบของประเทศ 2 ดาน คือ 

ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน

โดยการเติมเตม็ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและการวิจัยและ

พัฒนา แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบในกลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย อัน

ประกอบดวย 

1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 

2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) 

3. กลุมเคร่ืองมืออุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม 

(Smart Devices, Robotics & Mechatronics) 

4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตาง ๆ ปญญาประดิษฐและ

เทคโนโลยีสมองกลฝงตัว (Digital, IoT, Artificial Intelligence & Embedded Technology) 

5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High 

Value Services) 

ประเทศไทย 4.0 จึงเปนการถักทอเชื่อมโยงเทคโนโลยีหลักที่ตนนํ้าเพ่ือสรางความ

แข็งแกรงใหกับอุตสาหกรรมเปาหมายที่อยูกลางน้ํา และ Start-ups ตาง ๆ ที่อยูปลายนํ้า โดยใชพลัง
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ประชารัฐในการขับเคลื่อนผนวกกับผู มีสวนรวมหลักคือภาคเอกชน ภาคการเงิน การธนาคาร 

มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยตาง ๆ โดยเนนตามความถนัดและจุดเดนของแตละองคกร และมีภาครัฐ

เปนผูสนับสนุน ดังน้ันการที่ประเทศจะเปน ประเทศไทย 4.0 ไดจักตองมีการวางแผนโดยใชขอมูลสถิติ

เพื่อเสริมสรางรากฐานและโครงสรางที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสรางนวัตกรรมเพ่ือขับเคลื่อน

ประเทศ ซ่ึงในดานการศึกษาน้ันพบวามหาวิทยาลัยถือเปนขุมพลังทางปญญาที่สําคัญทั้งในดานการวิจัย

และการผลิตบัณฑิตที่ควรมุงเนนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ควบคู

กับการฝกปฏิบัติเพ่ือบมเพาะความเขมแข็งทางวิชาการและทักษะเฉพาะทางตามศาสตรของสาขาวิชา 

ดังที่หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตรจะมีรายวิชาโครงงาน (SCI Senior project) ที่ถือ

เปนวิชาที่ตองใชความรูและทักษะทั้งหมดที่ไดเลาเรียนและสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่เขาศึกษาใน

หลักสูตร เพ่ือพัฒนา/ตอยอดองคความรูรวมถึงสรางนวัตกรรม  ดังมีผลลัพธเปนผลงานชิ้นเอก 

(Masterpiece) ของนิสิตที่ปรากฏซึ่งจะสามารถสะทอนผลสัมฤทธิ์ของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่

เยาวชนควรไดรับการพัฒนาสูความเปนมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในยุคประเทศไทย 

4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกลได 

11.2  สถานการณหรอืการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม  

 ผลการพัฒนาประเทศที่ผานมาบงชี้วาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศมีความ
เจริญกาวหนาในหลายดาน แตขณะเดียวกันยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศที่ไมเอ้ือตอการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว แมวาในภาพรวม
สังคมไทยมีภูมิคุมกันเพ่ิมขึ้นในระดับหน่ึงจากการรวมกันขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตั้งแตระดับปจเจก ครอบครัว ชุมชน และสังคม แตก็ยังไมเพียงพอรองรับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองนําภูมิคุมกันที่มีอยูพรอมทั้งสรางภูมิคุมกันในประเทศให
เขมแข็งยิ่งขึ้นภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเตรียมพรอมใหประเทศสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตไดอยางม่ันคงและยั่งยืน  การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปน
ปรัชญานําทางในการบริหารและพัฒนาประเทศ ที่มุงใหคนเปนศนูยกลางของการพัฒนาและสรางสมดุล
การพัฒนาในทุกมิติ แตการประยุกตใชแนวคิดดังกลาว และสรางความมั่นใจวาการพัฒนาจะเปนไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสรางความสุขใหกับคนไทย จําเปนตองพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายในประเทศอยางรอบดานและวางจุดยืนการพัฒนาในระยะยาว ภายใตวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ. 
2570 ที่กลาววา “คนไทยภาคภูมใิจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่ วถึง  มี
คุณภาพ  สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและ
กัน  ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทาง
เศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี” 

  จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จําเปนตองพัฒนาคน
ใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผนึกพลังของทุกภาคสวนในการ
สรางสังคมที่มีความสุข มีความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันภายใตวิสัยทัศนของแผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 จึงเปนเงื่อนไขที่สําคัญของการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เพ่ือการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ กาวทันตอการเปลี่ยนแปลง มี
โอกาสการเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม 
รวมทั้งสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน โดย “สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และขอ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

สถาบัน 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 

 เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม และการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู และรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง ดวยการปรับปรุงหลักสูตรและผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการของตลาด การวิจัย และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกจิของสถาบัน  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตดาน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร โดยตระหนักถึงบทบาทในการผลิตบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรที่มีคุณภาพเพ่ือเปนบัณฑิตที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ ควบคูกับสมรรถนะในการทํางาน    
คณะวิทยาศาสตรจึงออกแบบหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย ผนวกกับการพัฒนา/บมเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/คานิยม (Core value) SCI ซึ่งหมายถึง 
Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility,  International Recognition 
และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณบัณฑิตของ มศว  9 ประการ คือ (1) ใฝรูตลอดชีวิต  (2) คิดเปน ทํา
เปน  (3) หนักเอา เบาสู  (4) รูกาลเทศะ  (5) เปยมจิตสํานึกสาธารณะ  (6) มีทักษะสื่อสาร  (7) ออน
นอมถอมตน  (8) งามดวยบุคลิก  (9) พรอมดวยศาสตรและศิลป เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่ตอง
ไดรับการพัฒนาคนสูความเปนมืออาชีพตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงดวยการใหความรูทาง
วิชาการ ควบคูกับการเสริมสรางความสามารถและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่พึงมีเพ่ือสงเสริม
การเรียนรูตลอดชวิีต ตามนโยบายการศึกษาของชาต ิ ความตองการของชุมชนและสังคม อยางตอเน่ือง
และยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

นิสิตเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปจากสํานักนวัตกรรมการเรียนรู  เรียนรายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะจากคณะวิทยาศาสตร  และเรียนรายวิชาเลือกเสรีจากคณะตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย  โดยมีการบริหาร

จัดการดังนี้ 

13.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอน เพ่ือทําหนาที่ประสานงานกับคณะ/ภาควิชา/
สาขาวิชา อาจารยผูสอนและนิสิต ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
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13.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ดําเนินการ/กํากับ/ดูแลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยเฉพาะในเร่ืองของกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือสงเสริมอาจารยผูสอนสามารถจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาไดบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของรายวิชา 

 

หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร  

1.1 ปรัชญา 

       สรางสรรคความเจริญงอกงามทางสติปญญาดวยองคความรูทางสถิติและวิทยาศาสตร 

1.2 ความสําคัญ  

      บุคลากรทางดานสถิติมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศเน่ืองจากขอมูลสถิติมีบทบาท

สําคัญยิ่งตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน การใชขอมูลสถิติในการวางนโยบาย  

ติดตามความกาวหนาของแผนพัฒนาวาไดผลมากนอยเพียงใด เพ่ือใหผูบริหารสามารถนําไปแกไข

ปรับปรุงแผนการดําเนินงานไดอยางถูกตองและทันเวลา และใชขอมูลสถิติเพ่ือการประเมินผลการ

พัฒนาเพื่อบอกประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนาวาไดผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงไร 

นอกจากน้ี ยังมีการใชขอมูลสถติอิยางกวางขวาง และแพรหลายในวงการธุรกิจ เอกชน โดยเฉพาะธุรกิจ

ขนาดกลาง และขนาดใหญที่ตองอาศัยขอมูลในการวางแผนดานตาง ๆ อยางรอบคอบ เพ่ือใหการ

ดําเนินธุรกิจมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ความกาวหนาไดมากที่สุด ไมวาจะเปนการวางแผนดาน

การผลิต การตลาด การโฆษณา การกําหนดราคาสินคาหรือบริการใหเหมาะสมกับกําลังซ้ือ และสภาวะ

การแขงขัน จะตองอาศัยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลสถิติตาง ๆ ที่จําเปน และเปนประโยชนในการ

วางแผน และการตัดสินใจในดานตาง ๆ เพ่ือลดอัตราการเสี่ยงที่จะตองประสบความลมเหลวในการ

ดําเนินการ และเพ่ือใหการแกไขปญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจไดเปนผลสําเร็จ 
 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร   

      เพ่ือผลติบัณฑิตใหมคีุณลักษณะ ดังน้ี 

      1.3.1 มีความรูทางดานสถิติ และมีความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อนําไปสูการ
สรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

      1.3.2 เปนนักสถติิในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษาและอ่ืน ๆ  

      1.3.3 มีคุณธรรมและจริยธรรม   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/แผนการปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

2.1  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอน กลยุทธการสอนทุกป

การศึกษา 

2.1.1  มีการประเมนิผลการจัดการ

เรียนการสอน 

2.1.2  มีการประชุมเพ่ือพิจารณา 

แนวทางการพัฒนา และปรับปรุง 

การจัดการเรียนการสอน 

 

2.1.1  รายงานผลการเรียนรู และ/

หรือ ผลการจัดการเรียนการสอน 

(มคอ. 3 – 7)  

2.1.2  เอกสารการปรับปรุงการ

จัดการเรียนการสอน/กลยุทธ การ

สอน (มคอ. 3 – 7) 

2.2  มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ป

ใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของ

สังคมและเทคโนโลยี รวมถึงความ

ตองการของตลาดแรงงาน 

2.2.1  วิเคราะหและวิพากษ

หลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ และผูมี

สวนไดเสีย 

2.2.1  รายงานผลการดําเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) 

2.2.2  รอยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ไดงานทําและการ

ประกอบอาชีพอิสระใน 1 ป 

2.2.3 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตาม

เกณฑ 

2.2.4  ระดับความพึงพอใจของ

นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศกึษา 

1.1 ระบบ 

      ระบบการศึกษาเปนแบบทวิภาค คอื ปการศกึษาหนึ่งแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

         เปนไปตามขอบงัคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2559 (ภาคผนวก ก) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

        เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  
2559 (ภาคผนวก ก) 
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2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1   วัน-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน   

 ภาคตน           เดอืนสงิหาคม – ธันวาคม 

 ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 

 ภาคฤดูรอน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

 (ทั้งน้ีเปนไปตามปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่องการเปดภาคเรียน) 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 

       2.2.1  สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร หรือเทยีบเทา 

      2.2.2  มีคุณสมบตัิอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2.3  ปญหาของนิสิตแรกเขา 

       2.3.1  มีความรูทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพื้นฐานไมเพียงพอ และขาดทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

       2.3.2  มีทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คอนขางนอย 

2.4   กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

      2.4.1  จัดอบรมรายวชิาพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือปรับพ้ืนความรูและ
เตรียมความพรอมใหนิสิต 

       2.4.2  จัดกิจกรรมเสริมความรูและทักษะการเรียนรูดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.5   แผนการรับนิสิตและผูสําเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ป  

หนวย : คน 

ระดับ 
จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 2 - 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 3 - - 30 30 30 

ช้ันปที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 30 30 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใชในการบริหารหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

คาธรรมเนียมการศึกษาเหมาจาย 1 ปการศึกษา  

(คาธรรมเนียม/คน/ป x จํานวนรับ) 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

รวมรายรับ 1,200,000 2,400,000 3,600,000 4,800,000 4,800,000 

**(คาธรรมเนียม 40000 บาท * 1 ป x จํานวนรับ 30 คน) 

2.6.2  ประมาณการคาใชจาย* 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 

หมวดการจัดการเรียนการสอน           

1. คาสอน (คาตอนแทนอาจารย

พิเศษและคณะรวมสอน) 

45,000 150,000 270,000 270,000 270,000 

2. คาวัสดุ (วัสดุสํานักงานและ

วัสดุการเรียนการสอน) 

35,000 100,000 230,000 300,000 300,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 14,000 14,000 20,000 40,000 40,000 

4. งบพัฒนาบุคลากร 15,000 30,000 55,000 65,000 65,000 

5. งบสนับสนนุการวิจัย 60,000 120,000 180,000 240,000 240,000 

6. คาใชจายสวนกลางของคณะ 450,000 700,000 900,000 1,100,000 1,100,000 

7. คาสาธารณูปโภค 90,000 200,000 300,000 500,000 500,000 

8. คาพัฒนาสถานที่ ครุภัณฑ 90,000 200,000 300,000 500,000 500,000 

9. คาพัฒนามหาวิทยาลัย 180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

หมวดคาใชจายสวนกลาง      

1. คาบํารุงมหาวิทยาลัย 

(950 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

57,000 114,000 171,000 228,000 228,000 

2. คาบํารุงหองสมุด  

(900 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

54,000 108,000 16,200 216,000 216,000 

3. คาบํารุงฝายกิจการนิสิต (850 

บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

51,000 102,000 153,000 204,000 204,000 

4. คากองทุนคอมพิวเตอร  

(650 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

39,000 78,000 117,000 156,000 156,000 



a 
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3.1.3  รายวิชา  

3.1.3.1  หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป  

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 30 หนวยกิต โดยเลอืกจากกลุมวิชาบังคับ 20 หนวยกติ และกลุมวชิา

เลือกไมนอยกวา 10 หนวยกติ ดังน้ี  

1.  วิชาบังคับ  

กําหนดใหเรียน 20 หนวยกิต จากกลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุมวิชาบูรณาการ 

(วิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย)ี และกลุมวิชาบูรณาการ (มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร) ดังนี ้

 1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 

 1.1.1  ภาษาไทย  กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต ดังนี ้

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication  

 1.1.2  ภาษาอังกฤษ กําหนดใหเรียน 6  หนวยกติ ดังน้ี 

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  

 1.2  กลุมวชิาบูรณาการ (วทิยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

กําหนดใหเรียน 3 หนวยกิต ดงัน้ี 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World  

         1.3  กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

กําหนดใหเรียน 8 หนวยกิต ดงัน้ี 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพือ่พัฒนามนุษย 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development  

มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู 2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 
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           2. วิชาเลือก  

                กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 10 หนวยกิต จากกลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

และเทคโนโลย)ี กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) และกลุมวิชาพลานามัย ดังน้ี 

           2.1  กลุมวชิาบูรณาการ (วทิยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลย)ี 

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกติ จากรายวิชาตอไปน้ี 

มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยดีิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends  

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life  

มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management  

มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวติและสิง่แวดลอมทีด่ ี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment  

มศว 245 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสังคม 2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society  

มศว 246 วิถชีีวติเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle  

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life  

มศว 248 พลังงานทางเลอืก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy  

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World  

   2.2  กลุมวชิาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) 

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกติ จากรายวิชาตอไปน้ี 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย 2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit  

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life  

มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue  

มศว 254 ศิลปะและความคดิสรางสรรค   2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  
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มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living  

มศว 256 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation  

มศว 262 ประวัติศาสตรและพลงัขบัเคลื่อนสังคม     2(2-0-4 

SWU 262 History and Effects on Society  

มศว 263 มนุษยกบัสนัตภิาพ  2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human Multicultural Society  

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวตัน 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization  

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy  

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management  

มศว 268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research  

มศว 351 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development  

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process  

มศว 353 การคิดอยางมเีหตผุลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics  

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวตักรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation  

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism  
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มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวติ 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living  

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Society Adaptability    

มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 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 ภูมิปญญาทองถิ่น 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  กลุมวิชาพลานามัย  

 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 2 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี ้

มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

มศว 132 สมรรถภาพสวนบคุคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness  

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health  

มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga  

มศว 135 วายนํ้า 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 กอลฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf  
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มศว 139 การฝกโดยการใชนํ้าหนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training  

 

3.1.3.2  หมวดวชิาเฉพาะ 

 กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 90 หนวยกิต  ดังนี ้

1.   วิชาแกน  กําหนดใหเรียน 24 หนวยกิตจากรายวชิาตอไปนี ้

        1.1  วิชาแกนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน กําหนดใหเรียน  18  หนวยกิต  ดังน้ี 

คณ 115 แคลคลูัส 1 3(3-0-6) 

MA 115 Calculus I  

คณ 116 แคลคลูัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Calculus II  

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry I  

คม 190 ปฏบิตัิการเคมีทั่วไป 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 ปฏบิตัิการชีววิทยา  1 1(0-2-1) 

BI 191 Biology  Laboratory  I  

ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

PY 100 General Physics   

ฟส 180 ปฏบิตัิการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 

PY 180 General Physics Laboratory   

 1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา กําหนดใหเรียน 6 หนวยกติ  ดงัน้ี 

คณ 217 คณิตศาสตรสําหรับสถติ ิ 3(3-0-6) 

MA 217 Mathematics for Statistics  

สถ 112 หลักสถติิ 1 3(2-2-5) 

ST 112 Principles of Statistics I  
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2.   วิชาเฉพาะดาน กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 66 หนวยกิต 

2.1   วิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู  กําหนดใหเรียน 6 หนวยกติ  ดงัน้ี 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) 

SCI 301 English for Science I  

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 

SCI 302 English for Science II  

2.2   วิชาเฉพาะดานบังคับ  กําหนดใหเรียน 42 หนวย ดังน้ี 

คณ 221   พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 3(3-0-6) 

MA 221 Elementary Linear Algebra  

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

CP 111 Computer Programming I  

คพ 212 การโปรแกรมเชงิวัตถ ุ 3(2-2-5) 

CP 212 Object Oriented Programming  

คพ 241 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

CP 241 Data Structures  

คพ 342 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) 

CP 342 Database Systems  

สถ 111  คอมพิวเตอรเบือ้งตน 2(1-2-3) 

ST 111 Introduction to Computer  

สถ 213 หลักสถติิ 2 3(2-2-5) 

ST 213 Principles of Statistics II  

สถ 221 สถติคิณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

ST 221 Mathematical Statistics I  

สถ 244   เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

ST 244   Sampling Techniques  

สถ 322 สถติคิณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

ST 322 Mathematical Statistics II  

สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 

ST 341   Regression Analysis  

สถ 342     แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) 

ST 342 Experimental Designs  
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สถ 343 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ 3(2-2-5) 

ST 343 Data Analysis by Statistical Packages  

สถ 472 สัมมนาทางดานสถติ ิ 1(0-2-1) 

ST 472   Seminar in Statistics  

สถ 473   โครงงานสถติิ 1 1(0-2-1) 

ST 473 Statistics Project I  

สถ 474   โครงงานสถติิ 2     2(0-4-2) 

ST 474 Statistics Project II  

2.3  วิชาเฉพาะดานเลือก   กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 18 หนวยกิต ดังนี ้

หมวด ก    กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกติ  จากรายวิชาตอไปน้ี 

สถ 242   สถติิไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5) 

ST 242   Nonparametric Statistics  

สถ 344   การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) 

ST 344   Time Series Analysis  

สถ 345    การควบคมุคุณภาพเชิงสถติ ิ 3(3-0-6) 

ST 345 Statistical Quality Control  

สถ 346     ทฤษฎีการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

ST 346 Decision Theory  

สถ 347 ประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

ST 347 Demography  

สถ 348 ชีวสถติิ  3(2-2-5) 

ST 348 Biostatistics   

สถ 349   ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 

ST 349   Research Methodology  

สถ 431     ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

ST 431 Probability Theory  

สถ 441 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(2-2-5) 

ST 441 Multivariate Analysis   

สถ 442 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท  3(2-2-5) 

ST 442 Categorical Data Analysis   

สถ 443 การโปรแกรมเชงิสถติ ิ 3(2-2-5) 

ST 443 Statistical Programming  
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สถ 444 การเขยีนโปรแกรมสําหรับนกัสถติ ิ 3(2-2-5) 

ST 444 Programming for Statistician  

สถ 452     การวิจัยดําเนินงาน 1 3(3-0-6) 

ST 452 Operations Research I  

สถ 471     การศึกษารายบุคคลทางดานสถติ ิ 3(3-0-6) 

ST 471 Individual Studies in Statistics  

สถ 481   ฝกงาน   1(0-8-0) 

ST 481 Internship  

หมวด ข   ถาเรียนรายวิชาในหมวด ก แลว แตจํานวนหนวยกติยังไมครบ 18 หนวยกติ  ใหเรียน 

รายวิชาตอไปน้ีเพิ่มเติมจนกวาจะไดหนวยกติอยางนอย 18 หนวยกิต 

 กลุมวชิาสถิติ  

สถ 261 หลักการประกันภัย      3(3-0-6) 

ST 261 Principles of Insurance   

สถ 262 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน  3(3-0-6) 

ST 262 Introduction to Mathematics of Life Insurance  

สถ 363 เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

ST 363 Mathematical Economics  

สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

ST 364 Mathematical  Finances  

สถ 365 สถติสิําหรับการเงินและการลงทุน  3(3-0-6) 

ST 365 Statistics for Finance and Investment  

สถ 366 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ  3(2-2-5) 

ST 366 Business Application Programming  

สถ 367 การบัญชเีบื้องตน  3(3-0-6) 

ST 367 Fundamentals of Accounting     

สถ 453     การวิจัยดําเนินงาน 2 3(3-0-6) 

ST 453 Operations Research II  

สถ 454 การทําเหมืองขอมลู  3(2-2-5) 

ST 454 Data Mining   

สถ 455   วิธีการหาคาที่เหมาะสมทีส่ดุ  3(2-2-5) 

ST 455   Methods of Optimization   
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สถ 456 การจําลอง 3(2-2-5) 

ST 456 Simulation  
 

 กลุมวชิาคณิตศาสตร  

คณ 102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1 1(0-2-1) 

MA 102 Technology for Mathematics I  

คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

MA 141 Principles of Mathematics  

คณ 211   สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

MA 211 Differential Equations  

คณ 213 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

MA 213 Mathematical Analysis   

คณ 251 คณิตศาสตรดสิครีต 3(3-0-6) 

MA 251 Discrete Mathematics  

คณ 311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 3(2-2-5) 

MA 311 Introduction to Numerical Analysis  

คณ 312 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน  3(3-0-6) 

MA 312 Introduction to Complex Analysis   

คณ 314   แคลคลูัสขั้นสูง 3(3-0-6) 

MA 314 Advanced Calculus  

คณ 323 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 

MA 323   Linear Algebra I  

คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3-0-6) 

MA 351 Graph Theory I  

คณ 352 คณิตศาสตรเชิงการจัด 3(3-0-6) 

MA 352 Combinatorics  

คณ 381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 3(2-2-5) 

MA 381 Mathematics with Computer Algebra System  

คณ 411 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 3(3-0-6) 

MA 411   Introduction to Real Analysis  

คณ 424 พีชคณิตเชิงเสน 2 3(3-0-6) 

MA 424   Linear Algebra II  
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กลุมวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร 

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

CP 214 Computer Programming  II  

คพ 215 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 

CP 215 Game Programming   

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

CP 251 Web Programming  

คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา 3(2-2-5) 

CP 316 Mobile Programming  

คพ 323 ระบบปฏิบตักิาร 3(3-0-6) 

CP 323 Operating System  

คพ 352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(3-0-6) 

CP 352 System Analysis and Design  

คพ 353 เว็บเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

CP 353 Web Technology  

คพ 355   คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5) 

CP 355 Computer Graphics  

คพ 431 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

CP 431 Data Communication  and  Computer Network  

คพ 443 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 3(3-0-6) 

CP 443 Management Information System  

คพ 445 ระบบคลังขอมูล 3(3-0-6) 

CP 445 Data Warehouse System  

คพ 446 การทําเหมืองขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

CP 446 Introduction to Data Mining  

คพ 464     การเรียนรูของเคร่ืองจักรเบือ้งตน 3(3-0-6) 

CP 464   Introduction to Machine Learning  

 

 กลุมวชิาอื่น ๆ   

บธบ 121 หลักการบัญช ี 3(3-0-6) 

BBA 121 Principles of Accounting  

ศฐ 111 เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

EC 111 Foundations of Economics  
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ศฐ 121 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

EC 121 Microeconomics  

ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร 1 3(2-2-5) 

EC 131 Mathematical Economics 1  

ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องตน 2(2-0-4) 

EC 201 Introduction to Business  

ศฐ 361 การเงินการธนาคาร 1 3(3-0-6) 

EC 361 Money and Banking 1  

 

 3.1.3.3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   

       กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกติ โดยใหเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ที่เปดสอนใน

มหาวิทยาลยั   ยกเวนรายวิชาที่เปนพ้ืนฐานของวชิาเอก 

ความหมายของเลขรหสัวชิา 

1.   ความหมายของรหสัตัวอกัษร 

คณ หรือ MA หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 

คม หรือ CH หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาเคมี 

คพ หรือ CP หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ชว หรือ BI หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาชีววิทยา 

ฟส หรือ PY หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาฟสิกส 

สถ หรือ ST หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาสถติ ิ

วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร 

2.  ความหมายของรหัสตวัเลข 

เลขรหสัตัวแรก หมายถึง ชั้นปทีเ่ปดสอน 

เลขรหสัตัวกลาง หมายถึง หมวดวชิา 

เลขรหสัตัวสดุทาย หมายถึง ลําดบัรายวชิาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 
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3.  ความหมายของเลขรหสัวิชา   สาขาวิชาสถิติ  วิชา สถ 

1 หมายถึง หมวดวชิาพ้ืนฐาน 

2 หมายถึง หมวดวชิาสถติคิณิตศาสตร 

3 หมายถึง หมวดวชิาทฤษฎคีวามนาจะเปน 

4 หมายถึง หมวดวชิาสถติิอ่ืน ๆ 

5 หมายถึง หมวดวชิาการวิจัยดําเนินงาน 

6 หมายถึง หมวดวชิาการประยุกตใช 

7 หมายถึง หมวดวชิาศึกษารายบุคคล 

8 หมายถึง หมวดวชิาฝกงาน 

4.  ความหมายของเลขรหสัแสดงจํานวนหนวยกิต 

เลขรหสันอกวงเลบ็ หมายถึง จํานวนหนวยกิตทั้งหมดของรายวิชา 

เลขรหสัในวงเล็บตัวที ่1 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

เลขรหสัในวงเล็บตัวที ่2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบตั ิ

เลขรหสัในวงเล็บตัวที ่3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทีศ่ึกษาดวยตนเอง 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

แผนการศกึษาสําหรับนสิิตที่เขาเรียนในปการศึกษา 2560 

ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที ่1 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป(บังคับ)    10 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป  9 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา  กลุมวิชาภาษา  

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ  3(2-2-5) มศว 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 

สื่อสาร 1  มศว 122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการ 3(2-2-5) 

  สื่อสาร 2  

กลุมวิชาบูรณาการ (วิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

 กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 3(3-0-6) มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู 2(2-0-4) 

กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

   

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย 3(3-0-6)   

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)    

กลุมวิชาพลานามัย 1(0-2-1) กลุมวิชาพลานามัย 1(0-2-1) 

วิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

พื้นฐาน 

7 หนวยกิต วิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

พื้นฐาน 

 3 หนวยกิต 

คณ 115 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) คณ 116 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หนวยกิต 

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1(0-2-1) สถ 112 หลักสถิติ 1 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ 2 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานบังคับ 3 หนวยกิต 

สถ 111 คอมพิวเตอรเบื้องตน  2(1-2-3) คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร  1 3(2-2-5) 

รวมจํานวนหนวยกิต  19 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต  18 หนวยกิต 
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ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)    3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)     3 หนวยกิต 

  กลุมวิชาบูรณาการ (มนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร) 

 

  มศว 261 พลเมืองวิวัฒน 3(3-0-6) 

วิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

พื้นฐาน 

8 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานบังคับ 12 หนวยกิต 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) คพ 241  โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

คม 190 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) คณ 221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน 3(3-0-6) 

ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) สถ 221 สถิติคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

ฟส 180 ปฏิบตัิการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

วิชาแกนเฉพาะสาขา 3 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต 

คณ 217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ 3(3-0-6)   

วิชาเฉพาะดานบังคับ  6 หนวยกิต   

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)   

สถ 213 หลักสถิติ 2 3(2-2-5)   

รวมจํานวนหนวยกิต 20 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ปที ่3 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)    3 หนวยกิต วิชาศึกษาทั่วไป(เลือก)    2 หนวยกิต 

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 3 หนวยกิต วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 3 หนวยกิต 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5) วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5) 

วิชาเฉพาะดานบังคับ  9 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานบังคับ   6 หนวยกิต 

คพ 342 ระบบฐานขอมูล 3(2-2-5) สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 

สถ 322 สถิติคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) สถ 342 แผนแบบการทดลอง  3(2-2-5) 

สถ 343 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม 3(2-2-5) วิชาเฉพาะดานเลือก 6 หนวยกิต 

สําเร็จรูปทางสถิติ    

วิชาเฉพาะดานเลือก 3 หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต 18 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต 17 หนวยกิต 
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ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ปที ่4 ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต 

วิชาเฉพาะดานบังคับ  2 หนวยกิต วิชาเฉพาะดานบังคับ  2 หนวยกิต 

สถ 472 สัมมนาทางดานสถิติ 1(0-2-1) สถ 474 โครงงานสถิติ 2 2(0-4-2) 

 สถ 473 โครงงานสถิติ 1   1(0-2-1)   

วิชาเฉพาะดานเลือก   6 หนวยกิต   

วิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต   

รวมจํานวนหนวยกิต  14 หนวยกิต รวมจํานวนหนวยกิต  2 หนวยกิต 

 

3.1.5   คําอธิบายรายวิชา  

หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป 

1.  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

SWU 111 Thai for Communication 

               ศกึษาองคประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟง การพูด การอาน การเขยีน การสังเคราะห

ความคิด และกลวิธีการใชภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยเนนทักษะการเขยีนสรุปความ 

ยอความ ขยายความ และพรรณนาความ 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 3(2-2-5) 

SWU 121 English for Effective Communication 1 

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟงและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะภาษา 

ตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการทําแบบฝกหดัการฟงและการพูด โดยใชกระบวนการเรียนรู สื่อ 

และเทคโนโลยสีารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการสื่อสาร 2 3(2-2-5) 

SWU 122 English for Effective Communication 2 

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการอานและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการทําแบบฝกหัดการอานและการเขียน โดยใชกระบวนการ

เรียนรู สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน 

 2.  กลุมวชิาพลานามัย 

มศว 131 ลีลาศ 1(0-2-1) 

SWU 131 Social Dance  

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเตนลีลาศในจังหวะตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กายและบุคลิกที่เหมาะสมสําหรับการเตนลีลาศ ตลอดจนมารยาทในการเตนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 
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มศว 132 สมรรถภาพสวนบคุคล 1(0-2-1) 

SWU 132 Personal Fitness 

หลักการพื้นฐานของการสรางและพัฒนาสมรรถภาพทางกายดานความแข็งแรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยืดหยุนของกลามเน้ือและการทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสขุภาพ 1(0-2-1) 

SWU 133 Jogging for Health 

หลักการออกกําลังกายดวยการวิ่งเหยาะ การวิ่งเหยาะที่มุงเนนความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุนของรางกาย การจัดโปรแกรมการออกกําลังกายดวยการว่ิงเหยาะเพ่ือ

สุขภาพ 

มศว 134 โยคะ  1(0-2-1) 

SWU 134 Yoga 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการฝกโยคะ การฝกระบบการหายใจ ความออนตัว และความ

แข็งแรงของรางกายเพ่ือสุขภาพ 

มศว 135 วายนํ้า 1(0-2-1) 

SWU 135 Swimming 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนของการวายนํ้า การวายน้ําทาตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพ

ทางกาย กติกาการแขงขัน การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการวายนํ้าเพ่ือสุขภาพ 

มศว 136 แบดมินตัน 1(0-2-1) 

SWU 136 Badminton 

ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม การตีลูกหนามือและหลังมือ การตบ การสงลูก การ

เลนลูกหนาตาขาย กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณและความปลอดภัยใน

การเลนแบดมินตันเพื่อสุขภาพ 

มศว 137 เทนนิส 1(0-2-1) 

SWU 137 Tennis 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเลนเทนนิส มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแขงขัน 

กลวิธีการเลนประเภทเดี่ยวและประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนเทนนิสเพ่ือ

สุขภาพ 

มศว 138 กอลฟ 1(0-2-1) 

SWU 138 Golf 

ความเปนมาของกีฬากอลฟ ทักษะการยืน การจับไม การเหวี่ยงไม กติกาการเลนกอลฟ การ

ใชและเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลนกอลฟเพื่อสุขภาพ 
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มศว 139 การฝกโดยการใชนํ้าหนัก 1(0-2-1) 

SWU 139 Weight Training 

เทคนิคการออกกําลงักายแบบใชเคร่ืองมือชวย หลักการปฏิบัติ การฝกโดยการใชนํ้าหนักและ

การประยุกตกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของระบบโครงรางและกลามเนื้อ ควบคูไปกับการศกึษาเทคนิค

การฝกโดยการใชนํ้าหนักเพ่ือสุขภาพ 

3.  กลุมวิชาบูรณาการ (วทิยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี) 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทลั 3(3-0-6) 

SWU 141 Life in a Digital World 

ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและเทคโนโลยีในโลกดิจิทัล ทักษะการสืบคน การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอางอิงขอมูล จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวของ ภัยอันตรายในโลกดิจิทัลและ

แนวทางการปองกัน การนําเสนอในรูปแบบตาง ๆ  การจัดการความรูเพ่ือการเรียนรูตลอดชวีิตและการรูเทา

ทันสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยี 

มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยดีิจิทัลและสังคม 2(1-2-3) 

SWU 241 Digital Technology and Society Trends 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคิดของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีผลกระทบตอสังคมในดานวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดลอม ประเมินพฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยขีองสังคมและสมาชิก รวมทั้ง

วิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยีดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวติประจําวัน 3(3-0-6) 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

ศึกษาวิธีคิดและหลักการคณิตศาสตรกับความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร

สําหรับผูบริโภคและการคํานวณภาษี คณิตศาสตรกับความงาม การวิเคราะหเชิงตัวเลข การแปล

ความหมาย การประยุกตใชคณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล 3(3-0-6) 

SWU 243 Personal Financial Management 

ศึกษาหลักการวางแผนและการจัดการทางการเงิน เคร่ืองมือทางการเงินในการบริหารสภาพ

คลองสวนบุคคล มูลคาเงินตามเวลา และเทคโนโลยีทางการเงิน การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทาง

การเงินสวนบุคคล การวางแผนทางภาษ ีการวางแผนการออมและประกัน การบริหารหนี้ และการวางแผน

ลงทุน 
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มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวติและสิง่แวดลอมทีด่ ี 3(3-0-6) 

SWU 244 Science for Better Life and Environment 

ศึกษาเจตคติและกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความสําคัญของการ

อยูรวมกันอยางสมดุล วิทยาศาสตรประยุกต เทคโนโลยี ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีตอวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการประยุกตใชวิทยาศาสตรอยางรูเทาทันและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

มศว 245 วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและสังคม 2(2-0-4) 

SWU 245 Science, Technology and Society 

ศึกษากระบวนทัศน และวิธีคิดของนักวิทยาศาสตรที่มีบทบาทในเหตุการณสําคัญของโลก 

ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในมิติทางสังคม การสะทอนคิดวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับ

บริบทสังคมไทยในปจจุบัน 

มศว 246 วิถีชีวติเพ่ือสขุภาพ 2(2-0-4) 

SWU 246 Healthy Lifestyle 

ศึกษาองคประกอบและความสําคัญของสุขภาพแบบองครวม ปจจัยสําคัญที่มีผลตอสุขภาพ 

โรควิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษย สาเหตุ วิธีปองกันและการรักษา การพัฒนาวิถีชีวิตเชิง

สรางสรรคและการประยุกตใชนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร 

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 247 Food for Life 

ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการสําหรับทุกชวงวัย อาหารเพื่อสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและมาตรฐานความปลอดภัย หลักการเลือกซื้อและการเก็บ

รักษาอาหาร การเลือกบริโภคดวยปญญา และการฝกประกอบอาหารอยางงายจากวัตถุดิบที่ปลอดภัยและ

มีคุณคา 

มศว 248 พลังงานทางเลอืก 2(2-0-4) 

SWU 248 Alternative Energy 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ บทบาทและผลกระทบของการใชพลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณโลกรอน การอนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การจัดการพลังงานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุเหลือใช ดวยภูมิ

ปญญาและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

มศว 341 ธรุกิจในโลกดิจิทัล 2(1-2-3) 

SWU 341 Business in a Digital World 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทําธุรกิจในโลกดิจิทัล แนวปฏิบัติ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เก่ียวของ นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
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  4. กลุมวชิาบูรณาการ (มนุษยและสังคมศาสตร) 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย 3(3-0-6) 

SWU 151 General Education for Human Development 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และคุณคาของวิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปาหมายที่แทจริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ความสําคัญและแนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู การสื่อสาร การคิดวิเคราะห การ

สังเคราะห และการแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู          2(2-0-4) 

SWU 161 Human in Learning Society  

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสังคม ทั้งสังคมไทยและสังคมโลก ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการดาํเนินชวิีตและสิ่งแวดลอม ความสําคัญของการแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง 

และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมจริยธรรมในสังคมแหงการเรียนรู 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย         2(1-2-3) 

SWU 251 Music and Human Spirit 

ศึกษาวิเคราะหจิตวิญญาณ อารมณ และพฤติกรรมของมนุษย โดยใชดนตรีเปนเคร่ืองมือใน

การเรียนรูคุณคาของตนเองและบริบทของสงัคม รวมทั้งฝกประยุกตและถายทอดศิลปกรรมแบบบูรณาการ

สูสาธารณชน 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต         3(3-0-6) 

SWU 252 Aesthetics for Life 

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร สุนทรียศาสตรในเชิงบูรณาการทั้งที่เกี่ยวของกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม และ

ธรรมชาติสิ่งแวดลอม 

มศว 253 สุนทรียสนทนา 2(1-2-3) 

SWU 253 Dialogue 

ศึกษาฐานคิด ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบัติของสุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกตใชสุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ การถายทอดความคิดและ

ความรูสึกรวมกันผานศิลปะการฟงอยางลึกซ้ึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ และการฝกปฏิบัติสุนทรีย

สนทนาในสถานการณที่หลากหลาย 

มศว 254 ศิลปะและความคดิสรางสรรค 2(1-2-3) 

SWU 254 Art and Creativity  

ศึกษาคนควาเกี่ยวกับพลังความคิดสรางสรรคและจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบทวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
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มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 2(1-2-3) 

SWU 255 Constitution For Living 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสรางทุนชีวิต การนําชีวิตไปสูเปาหมายที่ดีงาม 

หลักการปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชน และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะหและสรางแนว

ทางการพัฒนาตนเองพรอมฝกปฏิบัติ 

มศว 256 การอานเพื่อชีวิต 2(2-0-4) 

SWU 256 Reading for Life  

ศึกษาหลักการอานจับใจความ วิเคราะห ตีความ วิจารณและประเมินคางานเขียน โดยการ

อานจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 2(2-0-4) 

SWU 257 Literature for Intellectual Powers  

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจากวรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดีตและรวมสมัย 

การวิเคราะหวรรณกรรมที่กอใหเกิดพลังทางปญญาและยกระดับจิตใจ 

มศว 258 ศิลปะการพูดและการทําเสนอ 2(2-0-4) 

SWU 258 Arts of Speaking and Presentation 

ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสําคญั ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคดิ การรางบทพูด การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูดประเภท 

ตาง ๆ 

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน 3(3-0-6) 

SWU 261 Active Citizens 

ศึกษาประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครองของไทย กระบวนทัศน

เก่ียวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กฎหมาย ระบบภาษี หนาที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญ ความสําคญั

ของการยดึหลกัสันติวิธีในการดําเนินชีวติ การมีจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมลดความเหลื่อมล้ําใน

สังคม รวมทั้งแนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซยีนและพลเมืองโลก 

มศว 262 ประวัติศาสตรและพลงัขบัเคลื่อนสังคม 2(2-0-4) 

SWU 262 History and Effects on Society 

ศึกษาคนควาขอมูลและเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรทีเ่ปนพลังขับเคลือ่นสงัคมจาก

อดตีสูปจจุบัน วิเคราะหกระบวนการเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และแนวโนมการกอรูป

ทางสงัคมในบริบทของโลกาภิวัตน 
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มศว 263 มนุษยกบัสนัตภิาพ 2(2-0-4) 

SWU 263 Human and Peace  

ศึกษาแนวคดิและทฤษฎเีก่ียวกับสันติภาพ หลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขดัแยงในชีวิตครอบครัว ชมุชน สงัคม รวมทั้งแนวคดิและการปฏิบตัขิองผู

ที่มีอดุมการณเก่ียวกบัสันตภิาพและสันตสิขุของมนุษยชาต ิ

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม 2(2-0-4) 

SWU 264 Human in Multicultural Society 

ศึกษาความหมายและความสําคญัของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยการวิเคราะหปจจัยดาน

โครงสรางทางสังคม เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา ที่มีผลตอความเชื่อและวิถีชีวติของกลุมคนในสังคม การ

เสริมสรางกระบวนทัศน และการปรับตัวในสงัคมพหุวัฒนธรรม 

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวตัน 3(3-0-6) 

SWU 265 Economic Globalization 

ศึกษาแนวคดิเศรษฐกิจโลกาภิวตัน นโยบายทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลตอโลกา 

ภิวัตน การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงินระหวางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโนมในอนาคต

และผลกระทบตอการดํารงชีวิต ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ยืนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพยีง 

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2(2-0-4) 

SWU 266 Sufficiency Economy 

ศึกษาภมิูหลังและสภาพทั่วไปของสังคมไทย แนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทยีบ

กับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยการเรียนรูจากโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ การวิเคราะหหา

แนวทางประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชพี อันจะนําไปสูการพึ่งตนเองบนความรับผดิ 

ชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยืนภายใตกระแสโลกาภิวตัน 

มศว 267 หลักการจัดการสมยัใหม 2(2-0-4) 

SWU 267 Principles of Modern Management 

ศึกษาแนวคดิและหลักการจัดการ ทฤษฎกีารจัดการสมัยใหม แนวคดิเกีย่วกับการจัดการ

องคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคกร แนวโนมการจัดการสมยัใหมและการพัฒนาสังคม

อยางยั่งยืน 

มศว 268 การศึกษาทางสังคมดวยกระบวนการวิจัย 2(1-2-3) 

SWU 268 Social Study by Research 

ศึกษาขอมลูและเหตกุารณที่มีผลกระทบสําคัญตอการเปลีย่นแปลงทางสังคมปจจุบันโดยการ

เรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจอยางลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากการวิจัยไปสูการ

ใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง สังคม และสิ่งแวดลอม 
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มศว 351 การพัฒนาบคุลกิภาพ 3(2-2-5) 

SWU 351 Personality Development 

ศึกษาความหมายและความสําคญัของการพัฒนาบคุลกิภาพ ความแตกตางระหวางบุคคล 

การวิเคราะหและประเมินบคุลิกภาพภายในและภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคตทิีด่ตีอตนเองและ

ผูอื่น มารยาทพ้ืนฐานทางสังคม ทักษะสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพทีด่ีงามกับผูอ่ืน 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด 3(3-0-6) 

SWU 352 Philosophy and Thinking Process 

ศึกษาแนวคดิและปรัชญาทัง้กระแสตะวันออกและตะวันตกในเชิงบูรณาการ พัฒนาทักษะ

การคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปนกระบวนการคิดทีส่ัมพันธกับชีวติ สังคม ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

บนพื้นฐานความมีเหตุผล อดุมการณ และคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 353 การคิดอยางมเีหตผุลและจริยธรรม 3(3-0-6) 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics 

ศึกษากระบวนการคิดอยางมีเหตผุลบนพ้ืนฐานความรู คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู

ความสําคญัของวิธีคดิอยางมีเหตุผลจากตัวแบบทางสังคม และฝกพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรูความจริง คดิ

อยางมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม ดํารงชีวิตอยางมคีวามสุขทามกลางพลวตัทางสังคมและสิ่งแวดลอม 

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวตักรรม 3(2-2-5) 

SWU 354 Creativity and Innovation 

ศึกษาแนวคดิ ทฤษฎ ีองคประกอบ วิธีการพัฒนาความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม กฎหมาย

ลิขสิทธิแ์ละทรัพยสินทางปญญา กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สําคญัของโลก การฝกปฏิบตัิพัฒนา

ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมเพื่อชุมชนและสิง่แวดลอม พรอมทัง้นําเสนอผลงานตอสาธารณชน 

มศว 355 พุทธธรรม 3(3-0-6) 

SWU 355 Buddhism 

ศึกษาภมิูปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธธรรมที่เกีย่วของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทั้งในเชิงวิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะหและพัฒนาแนว

ทางการดําเนินชีวติทีม่ศีีลธรรมและสันตสิขุ 

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวติ 2(2-0-4) 

SWU 356 Social Psychology for Living 

ศึกษาโครงสรางและพฤตกิรรมทางสงัคม พื้นฐานทางชีววิทยาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย 

ตัวแปรทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและสภาวะทางจิต การวิเคราะหพฤติกรรมของบุคคลและกลุมจาก

ปรากฏการณทางสังคม การหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง การสงเสริมพฤติกรรมเอ้ือสังคมและการ

ดําเนินชีวิตอยางมีความสุข 
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มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 2(2-0-4) 

SWU 357 Mental Health and Social Adaptability  

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสรางสุขภาพจิต การปรับตัวในสังคม การวิเคราะหสาเหตุ

และการปองกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม รวมทั้งการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 2(1-2-3) 

SWU 358 Creative Activities for Life and Social Development  

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ทรัพยากร ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรค 

แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากกิจกรรมที่ตนเองสนใจ คนควาเพิ่มเติม วิเคราะห สังเคราะห และ

พัฒนากิจกรรมใหมีคุณคาตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 3(1-4-4) 

SWU 361 SWU for Communities  

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน กระบวนการมีสวนรวม โดยการบูรณาการการเรียนรู

ผานกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจบริบทชุมชนดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้ง

เสริมสรางสัมพันธภาพที่ดีและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีสวนรวม 

มศว 362 ภูมิปญญาทองถิ่น 2(1-2-3) 

SWU 362 Local Wisdom  

ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธของภูมิปญญาทองถิ่นกับการดํารงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น โดยการ

เรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือหาแนวทางสืบสานและพัฒนาตามบริบทสังคม รวมทั้งประยุกตใหเปนประโยชน

ตอการดํารงชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน 2(1-2-3) 

SWU 363 Ethical Careers for Community 

ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพชมุชนที่ผูกพันและเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

คุณธรรม และวัฒนธรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง เรียนรูรวมกับชุมชน เสริมสรางจิตสํานึก 

ความสามัคคี และความตระหนักในศกัดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําใหเกิดแนวทางการพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่

เขมแขง็และยัง่ยืน 

มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม 2(1-2-3) 

SWU 364 Social Enterprise 

ศึกษาความหมาย ความสําคัญ หลักการเปนผูประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรูกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบตาง ๆ วเิคราะห สังเคราะหองคความรูจากกิจการเพ่ือ

สังคมตนแบบ และนําเสนอแนวทางสรางสรรคกิจการเพื่อสงัคม พรอมทั้งฝกปฏบิตัิรวมกับชุมชน 
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หมวดวชิาเฉพาะ 

คณ 213 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

MA 213 Mathematical Analysis  

ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความตอเน่ือง 

การหาอนุพันธ ปริพันธเชิงรีมันน อนุกรมของจํานวนจริง 

   

   

คณ 102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1 1(0-2-1) 

MA 102 Technology for Mathematics I 

ศึกษาและฝกทักษะการใชเคร่ืองคํานวณเชิงกราฟในการแกปญหาคณิตศาสตร  

คณ 115 แคลคลูัส 1 3(3-0-6) 

MA 115 Calculus I 

ลิมติและความตอเน่ืองของฟงกชนั  อนุพันธของฟงกชันตัวแปรเดยีวและการประยุกต   

ปริพันธและการประยุกต 

คณ 116 แคลคลูัส 2 3(3-0-6) 

MA 116 Calculus II 

 บุรพวิชา : คณ 115    

ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง   อนุกรมกําลัง  อนุกรมอนันต  ฟงกชันหลายตัวแปร  

ลิมติและความตอเน่ืองของฟงกชนัหลายตัวแปร  อนุพันธยอย 

คณ 141  หลักและวิธีการของคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

MA 141 Principles of Mathematics  

 การใหเหตผุล หลักการพิสูจน ตรรกวิทยา เซต ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบจํานวนจริง  

คณ 217 คณิตศาสตรสําหรับสถติ ิ 3(3-0-6) 

MA 217 Mathematics for Statistics 

 บุรพวิชา : คณ 116    

เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะห 3 มิต ิอนุพันธยอยของฟงกชันหลายตัวแปรและการ

ประยุกต ระบบพิกัดเชงิขั้ว ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต 

คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ 3(3-0-6) 

MA 211 Differential Equations 

สมการเชิงอนุพันธสามญัอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธอันดบัสองและอันดับเอ็น สมการเชิง

อนุพันธเชงิเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร  ระบบสมการเชงิอนุพันธเชงิเสน  ผลการแปลงลาปลาซ และการ

ประยุกต ปญหาคาขอบ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 
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คณ 221  พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน   3(3-0-6) 

MA 221 Elementary Linear Algebra 

ระบบสมการเชิงเสนและเมตริกซ ตัวกําหนด ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน เวกเตอร

ลักษณะเฉพาะของการแปลงเชิงเสน การประยุกต 

หมายเหตุ : วิชาน้ีเนนเทคนิคการคํานวณ แตไมเนนการพิสจูน จึงไมอนุญาตสําหรับผูเรียน 

คณ 323 มาแลว 

คณ 251   คณิตศาสตรดสิครีต 3(3-0-6) 

MA 251 Discrete Mathematics 

คณิตศาสตรเชิงการจัดเบื้องตน หลกัการชองนกพิราบ ความสัมพันธเวียนเกิด และทฤษฎี

กราฟเบื้องตน 

คณ 311  การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน  3(2-2-5) 

MA 311 Introduction to Numerical Analysis 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเชงิเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชงิ

เสน การประมาณคาในชวง การประมาณคากําลงัสองนอยที่สดุ อนุพันธและปริพันธเชงิตัวเลข  ผลเฉลยเชิง

ตัวเลขของสมการเชิงอนพัุนธ 

คณ 312 การวิเคราะหจํานวนเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6) 

MA 312 Introduction to Complex Analysis 

สมบัติของจํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ ฟงกชันวิเคราะห การหาปริพันธ อนุกรมโลรองต 

ทฤษฎีบทสวนตกคางและการประยุกต การสงคงรูป 

คณ 314  แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 

MA 314 Advanced Calculus 

 บุรพวิชา :  คณ 213   

อนุกรมและลําดับของฟงกชัน การลูเขาเชงิเอกรูป สตูรของเทยเลอรและการประยุกต 

ปริพันธเชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร ฟงกชันแกมมาและบตีา อนิทิกรัลแบบรีมันนสตลีตเจส คาสดุขดีของ

ฟงกชันของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลากรองจ 

คณ 323 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 

MA 323  Linear Algebra I 

ระบบสมการเชิงเสน การดําเนินการขั้นมูลฐาน เมตริกซและดีเทอรมิแนนต ปริภูมเิวกเตอร 

การแปลงเชงิเสน คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอรลักษณะเฉพาะ ปริภูมิลักษณะเฉพาะ 

คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1 3(3-0-6) 

MA 351  Graph Theory  I  

ความรูเบื้องตนในทฤษฎกีราฟ กราฟเชื่อมโยง กราฟตนไม สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟ

ออยเลอรเรียน กราฟแฮมิลโทเนยีน กราฟเชิงระนาบ และบทประยุกตของทฤษฎีกราฟ 
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คณ 352 คณิตศาสตรเชิงการจัด      3(3-0-6) 

MA 352  Combinatorics  

การเรียงสับเปลีย่นและการจัดหมู การเรียงสับเปลีย่นและการจัดหมูกอกําเนิด สัมประสิทธ์ิ

ทวินาม หลักการเพิ่มเขาและตัดออก การนับของลําดบั การจับคูของกราฟสองสวน การออกแบบเชิงการจัด 

คณ 381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิงสัญลักษณ 3(2-2-5) 

MA 381 Mathematics with Computer Algebra System 

ลิมติ อนุพันธ ปริพันธไมตรงแบบ อนุพันธยอย ปริพันธสองชั้น ปริพันธสามชั้นและการ

ประยุกต ผลบวก n  เทอมของลําดับ การลูเขาลูเขาลูออกของอนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง อนุกรมเทเลอร 

การแกสมการหลายตัวแปร การแกระบบสมการ ฟงกชันเวียนเกิด การหาคาและประมาณคาสําหรับฟงกชัน

ความนาจะเปนของการแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปวซง  การแจกแจงไฮเพอรจีออเมตริก  การแจกแจง 

ยูนิฟอรมแบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง  การแจกแจงปกต ิ การแจกแจงบตีา  การแจกแจงแกมมา   

การแจกแจงไคกําลังสอง  การแจกแจงท ี  การแจกแจงเอฟ  วิชาน้ีเนนการศึกษาในเชิงการนําไปใช  ใหเนน

การคํานวณและการแสดงกราฟโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประมวลผลเชิงสัญลักษณ 

คณ 411 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 3(3-0-6) 

MA 411 Introduction to Real Analysis 

 บุรพวิชา : คณ 213  

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยคุลดิ n มิต ิ ลิมิตและความตอเนือ่งของฟงกชันหลายตัวแปร 

อนุพันธยอย ทฤษฎีบทเกีย่วกับฟงกชันโดยปริยาย คาสงูสดุและต่ําสดุ ปริพันธหลายชั้น 

คณ 424 พีชคณิตเชิงเสน 2 3(3-0-6) 

MA 424  Linear Algebra II 

 บุรพวิชา : คณ 323 

การปฏิบตัแินวคดิเชิงนามธรรมของพชีคณิตเชงิเสน พีชคณิตเชิงเสนคู พีชคณิตเชิงหลายเสน 

ปริภูมิผลหาร ปริภูมคิูกัน ผลบวกตรง ปริภมิูผลคูณภายใน 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

CP 111 Computer Programming I 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสงู ตัวแปร ตัว

ดําเนินการ นิพจน โครงสรางควบคมุ ฟงกชัน อารเรย สตริง พอยนเตอร ตัวแปรแบบโครงสราง การแก 

ปญหา และประยุกตใชงาน 

คพ 212 การโปรแกรมเชงิวัตถ ุ 3(2-2-5) 

CP 212 Object Oriented Programming 

หลักการของการโปรแกรมเชิงวตัถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถ ุคุณลกัษณะของภาษาโปรแกรมเชงิวัตถ ุการจัดการแพ็กเกจ การแกไขขอผดิพลาด การจัดการขอยก 

เวน การตดิตอกับผูใชแบบกราฟก การเชื่อมตอฐานขอมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต 
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คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

CP 214 Computer Programming II  

การเขยีนโปรแกรมเชงิโครงสรางดวยเคร่ืองมือขั้นสงู การทดสอบโปรแกรม การออกแบบ

สวนปฏสิัมพันธกับผูใช และการประยุกตใชงาน 

คพ 215 การโปรแกรมเกม 3(2-2-5) 

CP 215 Game Programming 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการโปรแกรมเกมคอมพิวเตอร  การสรางภาพกราฟก การ

เคลื่อนทีข่องวัตถ ุการชนกันของวตัถ ุ การออกแบบเกม  ปญญาประดษิฐสําหรับเกม การโปรแกรมเกมบน

เครือขายคอมพิวเตอร 

คพ 241 โครงสรางขอมูล 3(2-2-5) 

CP 241 Data Structures 

โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธีในการแกปญหา การแทนขอมูลในระบบคอมพิวเตอร  

โครงสรางขอมูลและการประยุกต การเรียงลําดับขอมูลและการคนขอมูล 

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ 3(2-2-5) 

CP 251 Web Programming 

หลักการของเวิรลไวดเว็บ เคร่ืองมือที่ใชในการพัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน การโปรแกรมฝง

ไคลเอนต การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร การออกแบบและการสรางเว็บแอปพลเิคชัน 

คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา 3(2-2-5) 

CP 316 Mobile Programming  

ความรูทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐาน  เครือขายไรสายและอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา  ภาษา

โปรแกรมบนอุปกรณพกพา และการประยุกตใชในงานดานธุรกิจ 

คพ 323 ระบบปฏิบตักิาร 3(3-0-6) 

CP 323 Operating System        

วิวัฒนาการของระบบปฏิบตัิการ หลักการพ้ืนฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การ

จัดการหนวยความจํา การจัดการอุปกรณ การจัดการแฟม ความปลอดภยัของระบบ 

คพ 342 ระบบฐานขอมลู 3(2-2-5) 

CP 342 Database System  

คณิตศาสตรที่เก่ียวของ การสรางแบบจําลองและออกแบบฐานขอมลูเชิงสัมพันธ การทําให

เปนบรรทดัฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสรางแฟมขอมูลและการทําดัชน ีกระบวนการสอบถามขอมูล 

การรักษาความปลอดภยัฐานขอมูล ความคงสภาพของขอมูล รายการการเปลีย่นแปลง การควบคมุภาวะ

ความพรอมและการฟนสภาพ 
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คพ 352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 3(3-0-6) 

CP 352 System Analysis and Design              

หลักการและปญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความ 

ตองการของระบบและการสรางแบบจําลองความตองการ การปรับปรุงแบบจําลองความตองการ การตดิตอ 

ระหวางวัตถุ ปฏบิตัิการของวตัถแุละการควบคุม การออกแบบระบบ การออกแบบคลาส การออกแบบ 

จําลองพฤติกรรมของระบบ เคร่ืองมือเทคนิคที่ใชในการวิเคราะห และออกแบบเชงิวัตถ ุภาษา UML   

กรณีศึกษา 

คพ 353 เว็บเทคโนโลย ี 3(3-0-6) 

CP 353 Web Technology  

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เทคโนโลยีฝงไคลเอนต เทคโนโลยีฝงเซิรฟเวอร การจัดการ

ขอมูลระดับแบค็เอ็น เคร่ืองมือและการประยุกตงานดวยเว็บเทคโนโลยี การใชงานเฟรมเวิรคดานเว็บ การ

สรางบริการบนเว็บ และเทคโนโลยเีกดิขึ้นตามความเปลีย่นแปลง 

คพ 355 คอมพิวเตอรกราฟก 3(2-2-5) 

CP 355 Computer Graphics  

ความรูเบื้องตนเกีย่วกับคอมพิวเตอรกราฟก เทคนคิ วิธีการ เคร่ืองมือและการประยุกตใช 

เทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก 2 มิต ิการปฏิสมัพันธและการตดิตอกบัผูใช การประมวลผลภาพเบื้องตน 

เทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก 3 มิต ิเการสรางโมเดล 3 มิติ การแปลงเชิง 3 มิติ การสรางมุมมองและการสราง

ภาพ 3 มิต ิ

คพ 431 การสื่อสารขอมลูและเครือขายคอมพิวเตอร 3(3-0-6) 

CP 431 Data Communication and Computer Network  

หลักการการสื่อสารขอมลู องคประกอบขั้นพ้ืนฐานของระบบการสื่อสารขอมลู เครือขาย

คอมพิวเตอร สถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูลและโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเสนทางแบบสถติและพลวัต 

การควบคมุการเขาถึง การสรางเครือขายดวยอปุกรณแลนสวิทชิ่ง การสรางเครือขายแลนเสมือน โปรโตคอล

ชั้นทรานสปอรต โปรโตคอลสนบัสนุนการแปลงหมายเลขไอพี 

คพ 443 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6) 

CP 443 Management Information System 

องคกร  การจัดการ  ระบบสารสนเทศ และกลยุทธในการจัดการ  การจัดการโครงสราง

พ้ืนฐานเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับองคกร   การพัฒนาและการจัดการระบบสารสนเทศ 

คพ 445 ระบบคลังขอมูล 3(3-0-6) 

CP 445 Data Warehouse System  

นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบคลังขอมูล  สถาปตยกรรมคลงัขอมูล การออกแบบ

คลังขอมลู การนําขอมลูเขาคลังขอมลู คลังขอมูลเชงิวิเคราะห และการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปสําหรับการ

สรางและประยุกตใชคลังขอมูล 
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คพ 446 การทําเหมืองขอมูลเบื้องตน 3(3-0-6) 

CP 446 Introduction to Data Mining 

การสํารวจและวิเคราะหขอมูล กระบวนการเตรียมพรอมขอมูล การประเมินสมรรถนะและ

ความนาเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ การจําแนกประเภทขอมูล การแบงกลุมขอมูลอัตโนมัต ิการตรวจ 

สอบคาผิดปกต ิเทคนิคการคนหาความรูจากฐานขอมูลและการประยุกตใชงาน 

คพ 464 การเรียนรูของเคร่ืองจักรเบือ้งตน 3(3-0-6) 

CP 464 Introduction to Machine Learning 

แนวคดิพ้ืนฐาน ทฤษฎี และอัลกอริทมึสําหรับการเรียนรูของเคร่ืองจักร การเรียนรูแบบให

คําแนะนํา การเรียนรูแบบไมใหคําแนะนํา หัวขอเฉพาะในปจจุบันและการประยุกตใชการเรียนรูของ

เคร่ืองจักร 

คม 100 เคมีทั่วไป 1 3(3-0-6) 

CH 100 General Chemistry I 

ปริมาณสัมพันธ โครงสรางอะตอม แกส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย สมดลุเคมี กรด-เบส 

เคมีอินทรีย  สารชีวโมเลกลุ   เคมีนิวเคลยีร และเคมสีิ่งแวดลอม 

คม 190 ปฏบิตัิการเคมีทั่วไป 1 1(0-3-0) 

CH 190 General Chemistry Laboratory 

ฝกทักษะการใชอุปกรณพื้นฐานทางเคมี ความปลอดภยัในหองปฏิบตัิการ ทําการทดลองและ

วิเคราะหผลที่เก่ียวกบั ปริมาณสมัพันธ คาคงตัวของแกส การลดลงของจุดเยอืกแข็ง การจัดเรียงอนุภาคใน

ของแข็ง อินดิเคเตอร การไทเทรต การทดสอบหมูฟงกชันในสารประกอบอินทรีย การทดสอบสมบตัิของสาร

ชีวโมเลกุล 

ชว 101 ชีววิทยา 1 3(3-0-6) 

BI 101 Biology I 

ศึกษาหลักการสําคญัของโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทั้งโพรแคริโอตและ 

ยแูคริโอต สารเคมแีละปฏิกิริยาเคมีในเซลล   หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม 

การแบงเซลล ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เหด็ รา พืชและสัตว 

ความสมัพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

ชว 191 ปฏบิตัิการชีววิทยา 1 1(0-2-1) 

BI 191 Biology Laboratory I 

ปฏบิตัิการชีววิทยาเกีย่วกับโครงสรางและหนาที่องคประกอบของเซลลทัง้โพรแคริโอตและ 

ยแูคริโอต สารเคมแีละปฏิกิริยาเคมีในเซลล   หลักการถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุกรรม 

การแบงเซลล ความหลากหลายของสิง่มีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทิสต เหด็ รา พืช และสตัว 

ความสมัพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 
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บธบ 121 หลักการบัญชี 3(3-0-6) 

BBA 121 Principles of Accounting  

ศึกษาความหมาย วัตถปุระสงคของการจัดทําบัญชี และประโยชนของขอมูลทางการบญัช ี

แมบททางการบัญชี หลักการและขั้นตอน ในการจัดทําบัญชตีามหลกัการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป การจัดทํา

งบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงินสําหรับกิจการใหบริการและกิจการซ้ือขายสินคา ระบบใบสําคญั และ

ระบบเงินสดยอย 

ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป 3(3-0-6) 

PY 100 General Physics  

หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตร ไฟฟาและแมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง

และอุปกรณทัศนศาสตร เสยีง อุณหพลศาสตร ฟสิกสยคุใหม ทีเ่ก่ียวของกบัชีวิตประจําวัน และการ

ประยุกตใช 

ฟส 180 ปฏบิตัิการฟสิกสทั่วไป 1(0-2-1) 

PY 180 General Physics Laboratory 

ปฏบิตัิการในเร่ืองทีเ่ก่ียวกับ การวัดอยางละเอยีด การใชมัลติมเิตอร การใชออสซิลโลสโคป 

การเคลื่อนที ่ของไหล กฎของบอยด  เสยีง  แสงและทัศนปูกรณ ไฟฟา ความตานทานไฟฟา ความจุไฟฟา 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1 3(2-2-5)  

SCI 301 English for Science I 

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขยีน ความเขาใจหลักไวยากรณ โครงสรางและ

สํานวนที่ใชในเนือ้หาบทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2 3(2-2-5)  

SCI 302 English for Science II 

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขยีนภาษาอังกฤษ ในการตคีวามและสงัเคราะห 

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ศฐ 111 เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน 2(2-0-4) 

EC 111 Foundations of Economics  

ศึกษาแนวคดิพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรในระดับจุลภาคและมหภาคทั้งคําจํากัดความ 

ความสําคัญ และประเด็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

ศฐ 121 เศรษฐศาสตรจุลภาค 3(3-0-6) 

EC 121 Microeconomics  

ศึกษาแนวคดิทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นตนที่วาดวยกลไกราคา ปจจัยที่กําหนดอุปสงค

และอุปทานของสินคาและบริการ ทฤษฎเีบื้องตนเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลติ ตนทุนการผลติ 

และดุลยภาพของหนวยผลติในตลาดทีม่ีการแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ การตั้งราคาในตลาดสินคาและ

บริการรวมทั้งในตลาดปจจัยการผลติ 
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ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร 1 3(2-2-5) 

EC 131 Mathematical Economics 1  

ศึกษาระบบจํานวนจริงและฟงกชัน เมตริกซและตัวกําหนด เรขาคณิตวิเคราะห อนุพันธ 

อินทิกรัล ความสัมพันธระหวางฟงกชันรวม ฟงกชันเฉลีย่ และฟงกชันสวนเพ่ิม การวิเคราะหคาความยดืหยุน 

การหาคาสูงสุดและต่ําสดุในกรณีที่มขีอจํากัด โปรแกรมเชงิเสน รวมทั้งการประยุกตหลักคณิตศาสตรกับ

แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค  

ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องตน 2(2-0-4) 

EC 201 Introduction to Business  

ศึกษาแนวความคดิพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ การจัดการ การตลาด ทรัพยากรมนษุยและ

นโยบาย และการจัดการการเงิน หลกัการพ้ืนฐานดานจริยธรรมทางธุรกิจ สาระสําคัญของการเปลีย่นแปลง

ทางธุรกิจและสิ่งแวดลอม รวมทั้งมาตรการและกฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการบริหารธุรกิจ 

ศฐ 361 การเงินการธนาคาร 1 3(3-0-6) 

EC 361 Money and Banking 1  

ศึกษาแนวคดิทฤษฎีอุปสงคตอเงิน อุปทานของเงิน การกําหนดอตัราดอกเบีย้ และการ

ดําเนินนโยบายการของธนาคารกลาง กฎของนโยบายการเงนิ (Money policy rule) เพ่ือรักษาเปาหมาย

อัตราเงินเฟอ (Inflation targeting) ของธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งบทบาทและหนาทีข่องตลาด

หลักทรัพยและสถาบันประกันเงินฝาก ตลอดจนศึกษาสถาบนัการเงิน โครงสรางและการดําเนินงาน และ

บทบาทของตลาดเงินและตลาดทุน 

สถ 111 คอมพิวเตอรเบือ้งตน 2(1-2-3) 

ST 111 Introduction to Computer 

แนวความคดิของภาษาคอมพิวเตอร ระบบคอมพิวเตอร การออกแบบและการเขียนผงังาน 

การเขยีนโปรแกรม ชนิดของขอมลู การรับและการสงขอมูล การแสดงผล การจัดการขอมูล 

สถ 112 หลักสถติ ิ1 3(2-2-5) 

ST 112 Principles of Statistics I 

มโนมติพ้ืนฐานของสถติิ สถติิพรรณนา การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจง

ปกติ การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมุติฐานสําหรับคาเฉลีย่ของประชากร 1 

กลุม ความแตกตางของคาเฉลีย่ของประชากร 2 กลุม สดัสวนของประชากร 1 กลุม ความแตกตางของ

สดัสวนของประชากร 2 กลุม ความแปรปรวนของประชากร 1 กลุม  อัตราสวนความแปรปรวนของ

ประชากร 2 กลุม   การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ
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สถ 213 หลักสถติ ิ2 3(2-2-5) 

ST 213 Principles of Statistics II 

 บุรพวิชา : สถ 112    

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว การวิเคราะหความแปรปรวนสองทาง สถติิไมอิง

พารามิเตอร  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและการวิเคราะหสหสมัพันธอยางงาย การวิเคราะหการ

ถดถอยพหคุูณ อนุกรมเวลา เลขดรรชนี สถติชิีพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

สถ 221 สถติคิณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

ST 221 Mathematical Statistics I  

 บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 217  

มโนมตขิองความนาจะเปน ตัวแปรสุมและตัวแปรสุมรวม  การแจกแจงของตัวแปรสุม 

ฟงกชันความนาจะเปน  ฟงกชันความนาจะเปนตามขอบ ฟงกชันความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไข  ความเปน

อิสระ การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงแกมมา การแจกแจงไคกําลงั

สอง การแปลงของตัวแปรสุม การแจกแจงท ี การแจกแจงเอฟ  ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงคา

ตัวอยาง ตัวสถติิอันดับ 

สถ 242 สถติิไมอิงพารามิเตอร 3(2-2-5) 

ST 242 Nonparametric Statistics 

การทดสอบภาวะสารูปด ีการทดสอบไคกําลังสอง  การทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมีรนอฟ  

การทดสอบลลิลโีฟรส การทดสอบสําหรับประชากร 1 กลุม การทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน  

การทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบสําหรับประชากร 2 กลุม  การทดสอบเคร่ืองหมาย การทดสอบลําดบั

พิสยัวิลคอกซัน การทดสอบแมนน-วิตนีย  การทดสอบสําหรับประชากรมากกวา 2 กลุม  การใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถติิ 

สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

ST 244 Sampling Techniques 

ขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจดวยตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม  การเลอืกตัวอยางแบบ

ใชความนาจะเปน  การเลือกตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการเลือก

ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกดิจากการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยาง

สุมแบบชั้นภูมิ  การเลอืกตัวอยางสุมแบบมีระบบ การเลอืกตัวอยางสุมแบบกลุม 

สถ 261 หลักการประกันภัย 3(3-0-6) 

ST 261 Principles of Insurance  

ความหมายของการประกันภยั หลักการพ้ืนฐานของการประกันภยั ประเภทของการ

ประกันภัย กรมธรรมประกันภัย  การประกันชีวิต และการประกันวินาศภยั การประกันภยัตอ กฎหมายและ

พระราชบัญญตัทิี่เก่ียวของกับการประกันภยั 
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สถ 262 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน 3(3-0-6) 

ST 262 Introduction to Mathematics of life Insurance 

ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปนเบือ้งตน ตารางมรณะ คารายป การคํานวณ

เบีย้ประกันชีวติ เงินสํารอง เบีย้ประกัน และศึกษาคนควาเก่ียวกับสวัสดกิารสังคมในกองทุนตาง ๆ 

สถ 322 สถติคิณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

ST 322 Mathematical Statistics II 

 บุรพวิชา : สถ 221    

การประมาณคาแบบจุด  คุณสมบตัขิองตัวประมาณ วงศชี้กาํลัง ตัวประมาณที่ไมเอนเอยีง

และมคีวามแปรปรวนต่ําสดุอยางเอกรูป การประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุติฐาน  

ทฤษฎีบทเนยแมน-เพียรสัน การทดสอบที่มีอํานาจสงูสดุ  การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน 

สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย 3(2-2-5) 

ST 341 Regression Analysis 

สมการถดถอยเชิงเสนอยางงายและสมการถดถอยเชงิเสนพหุคูณ  การวิเคราะหการถดถอย

โดยใชเมตริกซ การวิเคราะหสหสัมพันธ  การวิเคราะหคาคลาดเคลือ่น การเลือกสมการถดถอยทีเ่หมาะสม

ที่สดุ  สมการการถดถอยที่ไมใชเชงิเสน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

สถ 342 แผนแบบการทดลอง 3(2-2-5) 

ST 342 Experimental Designs 

การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับแฟกเตอรเดยีว แผนแบบสุมอยางสมบูรณ แผนแบบ

บล็อกเชิงสุม  แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคัล แผนแบบจตุรัสละติน คลาสซิฟเคชันแบบสองทาง 

คลาสซิฟเคชันแบบสามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลสําหรับแฟกเตอรที่ม ี2 ระดับ การวิเคราะหความ

แปรปรวนรวม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

สถ 343 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิ                                    3(2-2-5) 

ST 343 Data Analysis by Statistical Packages  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิในการวิเคราะหขอมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีการ

วิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถงึขอจํากัดและขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห ลักษณะขอมูล รวมทัง้ปญหาที่

ตองการคําตอบ ฝกทําและสรุปจากขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

สถ 344 การวิเคราะหอนุกรมเวลา 3(2-2-5) 

ST 344 Time Series Analysis 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา   การวิเคราะหขอมลูเบื้องตน  การปรับเรียบดวยเสนโคงชี้

กําลัง การวิเคราะหแนวโนม การเปลีย่นแบบอยางตามฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไมสม่ําเสมอและการ

เคลื่อนไหวแบบวัฏจักร วิธีบอกซ-เจนกินส  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ
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สถ 345 การควบคมุคุณภาพเชงิสถติ ิ 3(3-0-6) 

ST 345 Statistical Quality Control 

แผนภูมคิวบคมุคุณภาพสําหรับขอมูลเชงิปริมาณ แผนภูมคิวบคมุคุณภาพสําหรับขอมูลเชงิ

คุณภาพ แผนการเลอืกตัวอยางเพ่ือการยอมรับสําหรับขอมูลเชงิปริมาณ แผนการเลือกตัวอยางเพื่อการ

ยอมรับสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

สถ 346 ทฤษฎีการตดัสินใจ 3(3-0-6) 

ST 346 Decision Theory  

การตดัสินใจแบบเบส หลักของการตดัสินใจ ฟงกชันการตดัสินใจ ฟงกชันความเสีย่ง ฟงกชัน

การสูญเสยี กฎการตดัสินใจที่เหมาะที่สดุ ทฤษฎีบทระนาบมิตเิกิน การใชทฤษฎีการตัดสินใจในการอนุมาน

เชงิสถติิ 

สถ 347 ประชากรศาสตร 3(3-0-6) 

ST 347 Demography 

การวิจัยเบื้องตน ตนกําเนิดของขอมูลทางประชากร การรวบรวมการสํารวจสํามะโน

ประชากรและสถติิการเกิด ขอผดิพลาดในการสํารวจสํามะโนประชากรและสถติิการเกดิพรอมทั้งการ

ปรับปรุง มาตรวัดของจํานวนการตาย การสรางตารางชีวติ มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ และภาพจําลอง

มาตรวัดของการแจกแจงประชากรและการยายถิ่น การประมาณคาประชากร และ โปรเจกชนั  วิชาน้ีใหใช

คอมพิวเตอรในการคํานวณ 

สถ 348 ชีวสถติิ  3(2-2-5) 

ST 348 Biostatistics  

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาและขอมูลทางระบาดวิทยาดวยการวิเคราะหขอมูล

จําแนกประเภท  การวิเคราะหตารางการจร 2 ทาง และ 3 ทาง การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก   

การวิเคราะหการรอดชีพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย  3(3-0-6) 

ST 349 Research Methodology 

ความหมายของระเบยีบวิธีวิจัย ประเภทของการวิจัยและขั้นตอนในการทําวิจัย  การกําหนด

ปญหาของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การสรางกรอบแนวคดิและออกแบบการวิจัย การเตรียม

ขอเสนอโครงการวิจัยพรอมฝกปฏิบตั ิการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย การสรางแบบสอบถามและการ

ออกแบบตารางเสนอผล ขอมูลและวิธีการเก็บขอมูล การกําหนดขนาดตัวอยาง และการเลือกตัวอยางเชงิ

ปฏบิัติ การวางแผนการนําเสนอและการวิเคราะหทางสถติ ิการประมวลผลและวิเคราะหขอมลู การเขยีน

รายงานการวิจัยและการเขยีนบทสรุปการวิจัย 
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สถ 363 เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

ST 363 Mathematical Economics 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎขีองหนวยผลติ ภายใตของโครงสรางของตลาด รวมทั้ง

ทฤษฎีสวัสดกิาร พฤติกรรมของผูบริโภคและหนวยผลติ การวิเคราะหในแงของการเคลือ่นไหวตอเวลา 

สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

ST 364 Mathematical Finances 

วิชาน้ีศึกษาเน้ือหาในลักษณะของทฤษฎคีวบคูไปกับการใชโปรแกรมประยกุตเพ่ือนําแนวคดิ

ทั้งคณิตศาสตร  การเงินและเทคโนโลยคีอมพิวเตอรไปใชในชีวิตจริง โดยศกึษาเกีย่วกับดอกเบีย้ทบตน 

สวนลดและดอกเบีย้ คารายป  การวิเคราะหสวนประกอบของคารายป  หุนและพันธบัตร  การชําระหน้ี 

สถ 365 สถติสิําหรับการเงินและการลงทุน 3(3-0-6) 

ST 365 Statistics for Finance & Investment 

 บุรพวิชา : สถ 364 

แนวคดิเร่ืองการลงทุนและความเสีย่งจากการลงทุน  มูลคาความเสี่ยง  ความเสีย่งและมูลคา

ความเสี่ยงสําหรับการลงทุนในตราสารหน้ี ความเสีย่งและมูลคาความเสีย่งสําหรับการลงทุนในตราสารทุน 

การประเมินผลตอบแทนของการลงทุนในกลุมหลักทรัพย วิชานี้เนนการนําสถิติมาประยุกตใชในการ

วิเคราะหดานการเงิน และการลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการบริหารความเสีย่งทั้งในดานทฤษฎี และ การ

ใชโปรแกรมประยุกตในลักษณะของแบบจําลอง 

สถ 366 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ     3(2-2-5) 

ST 366 Business Application Programming  

ศึกษาการเขยีนโปรแกรมและการใชโปรแกรมประยุกตทางธรุกิจ ตารางทําการ การนําเขา

ขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชัน แมโคร การวิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ  

สถ 367 การบัญชเีบื้องตน 3(3-0-6) 

ST 367 Fundamentals of Accounting  

ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญช ี ตั้งแตเร่ิมตนจนถึงงบบัญชสีิ้นป  รวมทั้งงบทดลอง

บัญชีการคา บญัชีกําไรขาดทุน และงบดุล 

สถ 431 ทฤษฎีความนาจะเปน 3(3-0-6) 

ST 431 Probability Theory 

 บุรพวิชา : คณ 112 หรือ สถ 221 

ทฤษฎีบทลิมิตโดยศกึษาถึงการลูเขาสโตแคสติก กฎของจํานวนมาก และฟงกชันกอกําเนิด

โมเมนต  โซมารคอฟโดยศึกษาถึงเอกพันธของโซมารคอฟ  ทรานซิชันเมทริกซและการสรางตัวแปรสุมเอก

พันธโซมารคอฟ  กระบวนการสโตแคสติกเบื้องตน 
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สถ 441 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(2-2-5) 

ST 441 Multivariate Analysis 

การแจกแจงแบบปกตขิองหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนของหลายตัวแปร  

การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหแบบเกาะกลุม 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

สถ 442 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3(2-2-5) 

ST 442 Categorical Data Analysis 

ตัวแปรแบบทวินาม และพหุนาม ตารางการจร 2 ทาง ตารางการจร 3 ทาง  การสรางตัว

แบบ การถดถอยโลจิสติก ตัวแบบโลจิทสําหรับขอมูลจําแนกประเภทแบบพหุ ตัวแบบล็อกเชิงเสน 

สถ 443 การโปรแกรมเชงิสถติ ิ 3(2-2-5) 

ST 443 Statistical Programming 

การเขยีนโปรแกรมเชงิสถติแิละคณิตศาสตร โครงสรางขอมูล การเขยีนโปรแกรมเมตริกซ

เบื้องตน การเขยีนฟงกชันและแมโคร การวิเคราะหทางสถติิและสรางแผนภาพทางสถิติ การประยุกตกับ

ปญหาสถติ ิ

สถ 444 การเขยีนโปรแกรมสําหรับนักสถติ ิ   3(2-2-5) 

ST 444 Programming for Statistician 

การเขยีนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถติ ิ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

การใชงานทางดานการดึงขอมูลขนาดใหญของนักสถติ ิ

สถ 452 การวิจัยดําเนินงาน 1   3(3-0-6) 

ST 452 Operations  Research I 

โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิงเสน

ดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาคูกัน การวิเคราะหความไว  ปญหาการขนสง ปญหาการจัดสรรงาน  

การวิเคราะหขายงาน  ทฤษฎีเกม   

สถ 453 การวิจัยดําเนินงาน 2     3(3-0-6) 

ST 453 Operations  Research II 

 บุรพวิชา :  สถ 451 หรือ สถ 452 

โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎแีถวคอย ทฤษฎสีนิคาคงคลงั การจําลอง 

สถ 454  การทําเหมืองขอมูล    3(2-2-5) 

ST 454 Data Mining  

ศึกษาความสมัพันธ รูปแบบ และ แนวโนมทีแ่ฝงอยูในขอมลูขนาดใหญ  ดวยเทคนคิทางสถติิ

และคณิตศาสตรของการทําเหมืองขอมูล การจําแนก การวิเคราะหการจําแนกเชิงเสน  การจัดกลุม คลาส

ซิฟเคชันและรีเกรสชันทรี โครงขายประสาทเทยีม 
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สถ 455 วิธีการหาคาที่เหมาะสมทีส่ดุ  3(2-2-5) 

ST 455 Methods of Optimization 

ศึกษาวิธีและเทคนคิทางคณิตศาสตรในการหาคาทีเ่หมาะสมที่สดุของปญหากําหนดการเชิง

เสน และปญหากําหนดการที่ไมใชเชงิเสนทั้งแบบมีเงือ่นไข และไมมเีงื่อนไข วิธีซิมเพล็กซ ตัวคูณลากรองจ

และฟงกชันลากรองจ  วิธีพีแนลทแีละวิธีแบรริเออร  วิธีนิวตัน  วิธีคอนจูเกท-เกรเดยีนท การหาคาที่

เหมาะสมที่สดุของปญหากําหนดการจํานวนเต็ม   

สถ 456 การจําลอง                                                                      3(2-2-5) 

ST 456 Simulation 

ศึกษาภาษาการจําลองและเทคนิคการจําลองสําหรับการแกปญหา การออกแบบแผนแบบ

การจําลองและการประยุกตโดยใชภาษาการจําลอง 

สถ 471 การศึกษารายบุคคลทางดานสถติ ิ                                                3(3-0-6) 

ST 471 Individual Studies in Statistics 

ศึกษาปญหาหรือหัวขอทางสถติิที่นิสิตสนใจเปนพิเศษเปนรายบคุคล ภายใตความควบคมุ

และการใหคําปรึกษาของอาจารยผูเชีย่วชาญในหัวขอน้ัน 

สถ 472  สัมมนาทางดานสถติ ิ 1(0-2-1) 

ST 472 Seminar in Statistics 

ศึกษา หัวขอ ปญหา หรือความรูใหมที่เก่ียวของกับทฤษฎหีรือการประยุกตทางสถติ ินําเสนอ

และอภิปรายผลจากการศึกษา 

สถ 473   โครงงานสถติิ  1     1(0-2-1) 

ST 473 Statistics Project 1            

ศึกษาทฤษฎ ีนําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  นําเสนอความสําคัญของปญหา ทบทวน

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และวิธีที่ใชในการวิจัย ประเมินผลดวย S หรือ U   

สถ 474   โครงงานสถติิ  2     2(0-4-2) 

ST 474 Statistics Project 2            

 บุรพวิชา :  สถ 473 

การบูรณาการทฤษฎแีละการวิเคราะหทางสถิตเิพ่ือใชในการแกปญหาโครงงานวิจัย นําเสนอ

และอภิปรายผลงานวิจัย 

สถ 481 การฝกงาน 1(0-8-0) 

ST 481 Internship 

ฝกงานโดยมีการประเมินผลดวย S หรือ U  กําหนดใหฝกงานอยางนอย 120 ชั่วโมงโดย

ไดรับการประเมินจากหนวยงานทีฝ่กงาน   
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3.2  ช่ือ สกลุ  เลขประจําตัวประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

ลําดบั รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 อ.กาญจนา  พานิชการ  วท.บ. (สถิติ), 2536  

  

 สต.ม. (สถิติ), 2540    

 M.S. (Operations Research),    

 2546  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บางเขน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Rutgers, The State 

University of New Jersey, 

USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร  วท.บ. (สถิติ), 2524 

 สต.ม. (สถิติ), 2526 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3  อ.สุกัญญา อินทรภักด์ิ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 วท.ม. (สถิติประยุกต), 2548 

 Ph.D. (Mathematics), 2559  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร  กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2548 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล  กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2523 

 สต.ม. (สถิติ), 2526 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

3.2.2 อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดบั รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

1 อ.กาญจนา  พานิชการ  วท.บ. (สถิติ), 2536  

 

 สต.ม. (สถิติ), 2540    

 M.S. (Operations Research),    

 2546  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

บางเขน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

Rutgers, The State 

University of New Jersey, 

USA 

xxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร  วท.บ. (สถิติ), 2524 

 สต.ม. (สถิติ), 2526 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 
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ลําดบั รายช่ือคณาจารย 

คุณวุฒกิารศึกษา 

ตรี-โท-เอก (สาขาวิชา) 

ปที่จบ 

สถาบนัทีส่ําเร็จการศึกษา 
เลขประจําตัว

ประชาชน 

3  อ.สุกัญญา อินทรภักด์ิ  วท.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 วท.ม. (สถิติประยุกต), 2548 

 Ph.D. (Mathematics), 2559  

 มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.อิทธิเทพ นวาระสุจิตร  กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2545 

 กศ.ม. (คณิตศาสตร), 2548 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.รวีวรรณ  งามสันติกุล  กศ.บ. (คณิตศาสตร), 2523 

 สต.ม. (สถิติ), 2526 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกจิศกึษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 

    จัดใหนิสิตชั้นปที่ 3 ไปฝกงานในหนวยงานของรัฐและเอกชน รวมระยะเวลาไมนอยกวา 120 

ชั่วโมง 

   วิธกีารจัดการเรียนการสอน 

    4.1.1 ปฐมนิเทศนิสติกอนไปฝกงาน 

    4.1.2 ในระหวางฝกงานอาจารยทีด่แูลนิสติฝกงานจะประสานงานกับนิสติในชวงระหวางฝกงาน 

    4 1.3 ใหหัวหนาหนวยงานที่นิสติไปฝกงานประเมินผลการฝกงาน จากน้ันอาจารยที่ดแูลนิสติ

ฝกงานนําผลการประเมินจากหนวยงานมาพิจารณาวานิสิตผานเกณฑการประเมินหรือไมแลวแจงใหนิสติ

ทราบ 

    4.1.4 สัมมนานิสติหลังการฝกงานเพื่อเปนแนวทางใหนิสติพัฒนาตนเองในอนาคต 

      (1)  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  

      (2)  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และประพฤตตินอยูในระเบียบวินยั 

      (3)  มีสมรรถนะในการปฏิบตัิงานโดยนําเอาความรูที่ไดเรียนไปปฏบิตัิงานแกปญหาและพัฒนา

งานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2 ชวงเวลา 

    ภาคฤดูรอน ชวงชั้นปที ่3 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

    จัดใหนิสติฝกงานในหนวยงานตาง ๆ ไมนอยกวา 120 ชัว่โมง 
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวจิัย  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

    เพ่ือใหนิสติไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัย การนําความรูทางดานสถติิมาประยุกตใชในการทํา
วิจัยโดยกําหนดใหนสิติชั้นปที ่4 ฝกประสบการณในการทําวิจัยในภาคเรียนที ่1 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

     5.2.1   มีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย  

          5.2.2   สามารถนําความรูทางดานสถติิมาประยุกตใชในการทําวิจัย 

     5.2.3   สามารถเขยีนผลงานวิจัยเพื่อการสื่อสารได 

5.3 ชวงเวลา  

    ภาคเรียนที ่1 – 2   ของนิสติชั้นปที ่4   

5.4 จํานวนหนวยกิต 

    3 หนวยกติ 

5.5 การเตรียมการ 

    5.5.1  นิสติตองลงทะเบยีนเรียนวิชาโครงงานสถติ ิ
    5.5.2  กําหนดใหมีอาจารยที่ปรึกษางานวิจัยของนิสติ 
    5.5.3  อาจารยทีป่รึกษาใหคําปรึกษาในการกําหนดประเด็นหัวขอที่จะศึกษาและกระบวนการ 

ทําวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

    5.6.1  ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนิสติ 

    5.6.2  ประเมินผลจากการนําเสนอเคาโครงปญหาวิจัย  ผลการวิเคราะหขอมูล สรุปผล 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

    5.6.3  ประเมินผลจากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนิสิต  

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต/สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธการสอน และการประเมินผล 

(ระบุมาตรฐานการเรียนรูทีส่อดคลอง) 

1.  มีทักษะสื่อสาร   ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ

ความรับผิดชอบ 

ขอที ่4.3 สามารถปรับตัวเขากบัสถานการณ

และวัฒนธรรมขององคกร รวมทั้งพัฒนา

ตนเองและพัฒนางานได 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอที ่5.2 มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได

อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

2.  มีจิตอาสา จิตสํานึกสาธารณะรับใชสังคม ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ขอที ่1.5 มีจิตสาธารณะ  

ดานทักษะความสัมพันธระหวางบคุคลและ

ความรับผิดชอบ 

ขอที ่4.1 มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม 

องคกร สิง่แวดลอม  

3.  มีสมรรถนะของหลักสตูร  

 3.1 มีความรอบรูในวิชาการดานสถติ ิวิจัยและ

คอมพิวเตอร สามารถนําองคความรูมาประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

 

ดานคุณธรรม จริยธรรม 

ขอที ่1.3 มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏบิัต ิ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

ดานความรู 

ขอที ่2.4 มีความรูในหลักการและทฤษฎทีาง 

สถติ ิวิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่สาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ขอที ่5.1 สามารถประยุกตความรูทาง 

คณิตศาสตรและสถติ ิเพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล การแกปญหาและนําเสนอขอมูล 

ไดอยางเหมาะสม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซ่ือสตัยสุจริต 

(2) มีระเบียบวินัย  

(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตัิ 

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชพี 

(4) เคารพสิทธิและความคดิเห็นของผูอ่ืน  

(5) มีจิตสาธารณะ  

(6) ตระหนักในคุณคาของศลิปะและ 

วัฒนธรรม 

(1) สอดแทรกเน้ือหาในมติ ิ

ทางคุณธรรม จริยธรรม  

(2) ปลูกฝงความมีระเบียบ

วินัย และความซ่ือสตัยในชั้น

เรียน 

(3) จัดกิจกรรม /สงเสริมให 

เขารวมโครงการพัฒนา

คุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมในชั้น 

เรียน การตรงตอเวลา การแตงกาย 

การปฏิบตัิตามระเบียบและ

ขอบังคับของมหาวิทยาลยั 

(2) สังเกตและประเมินพฤตกิรรม 

การมีปฏสิัมพันธ และมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนการสอน 

(3) ประเมินจากผลงานที่นิสติไดรับ 

มอบหมาย ความรับผดิชอบใน

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 

2.  ดานความรู 

(1) มีความรูพ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

(2) มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะ 

สามารถนําไปประยุกตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

 (3) มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ที่จะนํามาอธิบาย

หลักการและทฤษฏีในศาสตรเฉพาะ 

(4) มีความรูในหลักการและทฤษฎีทาง 

สถติ ิวิทยาศาสตรและ/หรือคณิตศาสตร 

(5) สามารถตดิตามความกาวหนาทาง 

วิชาการ พัฒนาความรูใหม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานสถติ ิและสถติิประยุกต 

(6)  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ตดิตั้ง 

ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบ

องคประกอบตาง ๆ ของระบบ

คอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด 

(1) ดําเนินการเรียนการสอน 

โดยการเนนผูเรียนเปน

สําคญัโดยแนะนําวิธีการ

เรียนรูและการสืบคนขอมลู

ดวยตนเอง 

(2) จัดกิจกรรมและ

ดําเนินการเรียนการสอนใน

หลายรูปแบบ เชน การ

บรรยาย การฝกปฏิบตั ิการ

สัมมนา การทําแบบฝกหดั 

การเรียนรูจากกรณีปญหา 

การเรียนรูเปนรายบคุคล 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและการปฏิบตัิงานของนิสติใน

ดานตาง ๆ คือ 

(1) การทดสอบยอย 

(2) การสอบกลางภาคการศึกษา

และปลายภาคการศึกษา 

(3) การจัดทํารายงาน/แผนงาน/

โครงการ 

(4) การนําเสนอผลงานใน

หลากหลายรูปแบบ 

(5) โครงงาน การฝกปฏิบตั ิและ

การฝกงาน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

3.  ดานทกัษะทางปญญา 

(1) สามารถคดิวิเคราะหอยางเปนระบบ 

และมีเหตุมีผล ตามหลกัการวิชาการทาง

สถติ ิคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

(2) นําความรูทาง วิทยาศาสตร

คณิตศาสตร และสถติ ิไปประยุกตกับ

สถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและ

เหมาะสม 

(3) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และ

สังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ 

ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและ

สรางสรรค โดยใชความรูทางภาคทฤษฎี

และประสบการณทางภาคปฏิบตั ิโดย

คํานึงถึงผลกระทบที่เกีย่วของ 

(4) สามารถประยุกตความรูใหเกดิ

ประโยชน 

(5) สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณ

ตาง ๆ โดยใชความรูเปนฐาน 

(6) เปนผูมีความคิดริเร่ิม สรางสรรค 

นวัตกรรม 

จัดกระบวนการเรียนรูให

นิสติศกึษาและแสวงหา

ความรู เพ่ือใหนิสิตไดฝก

ทักษะการวิเคราะห ทกัษะ

การคิด ทกัษะการแกปญหา 

ทักษะการสืบคน และการ

เรียนรูเชิงประสบการณ จาก

สภาพปญหาหรือสถานการณ

จริง ทั้งทีเ่ปนรายบคุคลและ

รายกลุม เชน 

(1) การนําเสนอและ

อภิปรายแลกเปลีย่นความ

คดิเห็นในชั้นเรียน 

(2) การทํากรณีศึกษา 

(3) การฝกปฏิบตั ิ

(4) การจัดทําโครงงาน 

(5) การศึกษาคนควาดวย

ตนเอง 

สังเกตและประเมินพฤตกิรรมการ

เขารวมกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยประเมินผลจาก 

(1) งานที่ไดรับมอบหมาย 

(2) ประเมินผลจากการสอบทัง้ 

ในภาคทฤษฎแีละ/หรือภาคปฏบิตั ิ

(3)  นิสติประเมินตนเอง 

 

4.  ดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

(1) มีความรับผดิชอบตอตนเอง สงัคม 

องคกร สิง่แวดลอม  

(2) มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางาน

รวมกับผูอื่นในฐานะผูนําและสมาชิกที่ด ี

(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ

และวัฒนธรรมขององคกร รวมทัง้พัฒนา

ตนเองและพัฒนางานได 

 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนรูใน

ชั้นเรียนที่เนนการทํางานเปน

กลุมและงานที่ตองมี

ปฏสิัมพันธระหวางบคุคล 

(2) จัดใหมีการเรียนรู

ภาคปฏิบตัิทั้งในและนอกชั้น

เรียนเพื่อเสริมสราง

ประสบการณจริง 

 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมทีแ่สดง

ถึงความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผดิชอบ ในการทํากิจกรรม

กลุม 

(2) ประเมินจากการมีสวนรวม

แสดงความคดิเห็นในชั้นเรียน และ

การยอมรับเหตผุลของผูที่มคีวาม

คดิเห็นแตกตาง 

(3) ประเมินผลจากงานและความ

รับผดิชอบในหนาที่ที่ไดรับ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธกีารวัดและประเมินผล 

มอบหมาย 

(4) นิสติประเมินตนเอง 

5.  ดานทกัษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกตความรูทาง

คณิตศาสตรและสถติ ิเพ่ือการวิเคราะห 

ประมวลผล การแกปญหาและนําเสนอ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได

อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช

รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

(3) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอ่ืน  เพ่ือการคนควา

ไดอยางเหมาะสมและจําเปน 

(4) สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศใน

การสืบคนและเกบ็รวบรวมขอมลูได

อยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ 

(5) สามารถวิเคราะหขอมูลเชงิตัวเลข 

เพื่อใหเขาใจองคความรูหรือประเด็น

ปญหา 

(6)  มีทักษะการใชเคร่ืองมอืที่จําเปนที่มี

อยูในปจจุบันตอการทํางานที่เก่ียวกับ

คอมพิวเตอร 

(1) มีรายวิชาทีฝ่กทักษะการ

วิเคราะหเชงิตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(2) การมอบหมายงานให

สืบคน จัดการ ประมวลผล

และแปลความหมายขอมูล

ทั้งรายบุคคลและรายกลุม 

(3) นําเสนอและการ

วิเคราะหขอมูลในรูปแบบ

วาจา หรือการเขยีนรายงาน 

 

(1) ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนและการปฏิบตัิงานของนิสติ

จากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(2) ประเมินจากการนําเสนอผลงาน 

และการเขยีนรายงาน จากการใช

รูปแบบการนําเสนอทีถู่กตองตาม

หลักวชิาการ และใชเทคโนโลยี

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
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3.  สรุปมาตรฐานผลการเรยีนรูของหลกัสูตร  

มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม  1.1  มีความซื่อสตัยสุจริต 

1.2  มีระเบียบวินัย 

1.3  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1.4  เคารพสิทธแิละความคดิเห็นของผูอื่น 

1.5  มีจิตสาธารณะ 

1.6  ตระหนักในคุณคาของศลิปะและวัฒนธรรม 

2. ดานความรู 2.1  มีความรูพ้ืนฐานศึกษาทั่วไป 

2.2  มีความรอบรูในศาสตรตาง ๆ ที่จะสามารถนําไปประยกุตใชใน

ชีวิตประจําวัน 

2.3  มีความรูพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรที่จะนํามา

อธิบายหลักการและทฤษฏีในศาสตรเฉพาะ 

2.4  มีความรูในหลักการและทฤษฎีทางสถติ ิวิทยาศาสตรและ/หรือ

คณิตศาสตร 

2.5  สามารถตดิตามความกาวหนาทางวชิาการ พัฒนาความรูใหม 

โดยเฉพาะดานสถติแิละสถติปิระยุกต 

2.6  สามารถวิเคราะห ออกแบบ ตดิตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมิน

ระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบคอมพิวเตอรใหตรงตาม

ขอกําหนด 

3. ดานทักษะทางปญญา  3.1  สามารถคดิวิเคราะหอยางเปนระบบ และมีเหตุมีผล ตาม

หลักการวิชาการทางสถติ ิคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร 

3.2  นําความรูทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และสถติิไปประยุกต

กับสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

3.3  มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจาก

แหลงขอมูลตาง ๆ ที่หลากหลายไดอยางถูกตองและสรางสรรค โดย

ใชความรูทางภาคทฤษฎีและประสบการณทางภาคปฏบิตัิ โดย

คํานึงถึงผลกระทบที่เกีย่วของ 

3.4  สามารถประยุกตความรูใหเกิดประโยชน 

3.5  สามารถประเมิน วิพากษ สถานการณตาง ๆ โดยใชความรูเปน

ฐาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู รายละเอียดผลการเรียนรู 

3.6  เปนผูมีความคดิริเร่ิม สรางสรรค นวัตกรรม 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  มีความรับผดิชอบตอตนเอง สังคม องคกร สิ่งแวดลอม  

4.2  มีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในฐานะผูนาํและ

สมาชิกทีด่ ี

4.3  สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกร 

รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางานได 

5. ดานทักษะการคดิวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1  สามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและสถติ ิเพ่ือการ

วิเคราะห ประมวลผล การแกปญหาและนําเสนอขอมูลไดอยาง

เหมาะสม 

5.2  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง

การเลือกใชรูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม 

5.3  มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืน  เพ่ือ

การคนควาไดอยางเหมาะสมและจําเปน 

5.4  สามารถใชเทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวม

ขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 

5.5  สามารถวิเคราะหขอมูลเชิงตัวเลข เพ่ือใหเขาใจองคความรูหรือ

ประเด็นปญหา 

5.6  มีทักษะการใชเคร่ืองมือที่จําเปนที่มอียูในปจจุบันตอการทํางาน

ที่เก่ียวกบัคอมพิวเตอร 

 

 

4.   แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา

(Curriculum Mapping) 
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   ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

วิชาศึกษาท่ัวไป                            

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                            

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 1 
                           

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 2 
                           

มศว 131 ลีลาศ                            

มศว 132 สมรรถภาพสวนบุคคล                            

มศว 133 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ                            

มศว 134 โยคะ                            

มศว 135 วายน้ํา                            

มศว 136 แบดมินตัน                            

มศว 137 เทนนิส                            

มศว 138 กอลฟ                            

มศว 139 การฝกโดยการใชน้ําหนัก                            

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล                            

มศว 151 การศึกษาท่ัวไปเพ่ือพัฒนามนุษย                            

มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู                                   

มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและ

สังคม 
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   ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                            

มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล                            

มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชีวิตและ

สิ่งแวดลอมท่ีดี 
                           

มศว 245 
วิทยาศาสตร เทคโนโลย ีและ

สังคม 
                           

มศว 246 วิถึชีวิตเพ่ือสุขภาพ                            

มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                            

มศว 248 พลังงานทางเลือก                            

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย                            

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                            

มศว 253 สุนทรียสนทนา                            

มศว 254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค                              

มศว 255 ธรรมนูญชีวิต                            

มศว 256 การอานเพือชีวิต                            

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา                            

มศว 258 ศิลปะการพูดและการนําเสนอ                            

มศว 261 พลเมืองวิวัฒน                            

มศว 262 ประวัติศาสตรและพลังขับเคลื่อน

สังคม 
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   ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

มศว 263 มนุษยกับสันติภาพ                            

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม                            

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน                            

มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                            

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม                            

มศว 268 การศึกษาทางสังคมดวย

กระบวนการวิจัย 
                           

มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล                            

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ                            

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคิด                            

มศว 353 การคิดอยางมีเหตุผลและจริยธรรม                            

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม                            

มศว 355 พุทธธรรม                            

มศว 356 จิตวิทยาสังคมในการดําเนินชีวิต                            

มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม                            

มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิต

และสังคม 
                           

มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน                            

มศว 362 ภูมิปญญาทองถิ่น                            

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                            
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   ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

มศว 364 กิจการเพ่ือสังคม                            

วิชาแกน                            

วิชาแกนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรพ้ืนฐาน                            

คณ 115 แคลคูลัส 1                            

คณ 116 แคลคูลัส 2                            

คม 100 เคมีท่ัวไป 1                            

คม 190 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 1                            

ชว 101 ชีววิทยา 1                            

ชว 191 ปฏิบัติการชีววิทยา 1                            

ฟส 100 ฟสิกสท่ัวไป                            

ฟส 180 ปฏิบัติการฟสิกสท่ัวไป                            

วิชาแกนเฉพาะสาขา                            

คณ 217 คณิตศาสตรสําหรับสถิติ                            

สถ 112 หลักสถิติ 1                            

วิชาเฉพาะดาน                            

วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู                            

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 1                            

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาศาสตร 2                            

วิชาเฉพาะดานบังคับ                            

คณ 221 พีชคณิตเชิงเสนเบ้ืองตน                            
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               ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                            

คพ 212 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                            

คพ 241 โครงสรางขอมูล                            

คพ 342 ระบบฐานขอมูล                            

สถ 111 คอมพิวเตอรเบ้ืองตน                            

สถ 213 หลักสถิติ 2                            

สถ 221 สถิติคณิตศาสตร 1                            

สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอยาง                            

สถ 322 สถิติคณิตศาสตร 2                            

สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย                            

สถ 342 แผนแบบการทดลอง                            

สถ 343 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 
                           

สถ 472 สัมมนาทางดานสถิติ                            

สถ 473  โครงงานสถิติ 1                            

สถ 474  โครงงานสถิติ 2                            

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก                            

สถ 242 สถิติไมอิงพารามิเตอร                            

สถ 344 การวิเคราะหอนุกรมเวลา                            

สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                            
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      ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ                            

สถ 347 ประชากรศาสตร                            

สถ 348 ชีวสถิติ                            

สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย                            

สถ 431 ทฤษฎีความนาจะเปน                            

สถ 441 การวิเคราะหหลายตัวแปร                            

สถ 442 การวิเคราะหขอมูลจําแนก

ประเภท 
                           

สถ 443 การโปรแกรมเชิงสถิติ                            

สถ 444 การเขียนโปรแกรมสําหรับนักสถิติ                            

สถ 452 การวิจัยดําเนินงาน 1                            

สถ 471 การศึกษารายบุคคลทางดานสถิติ                            

สถ 481 ฝกงาน                            

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข                            

คณ 102 เทคโนโลยีสําหรับคณิตศาสตร 1                            

คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร                            

คณ 211 สมการเชิงอนุพันธ                            

คณ 213 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร                            

คณ 251 คณิตศาสตรดิสครีต                            

คณ 311 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบ้ืองตน                            
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               ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

คณ 312  การวิเคราะหจํานวนเชิงซอน

เบ้ืองตน 
           

 
               

คณ 314 แคลคูลัสช้ันสูง                            

คณ 323 พีชคณิตเชิงเสน 1                            

คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1                            

คณ 352 คณิตศาสตรเชิงการจัด                            

คณ 381 คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิง

สัญลักษณ 
                           

คณ 411 การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน                            

คณ 424  พีชคณิตเชิงเสน 2                            

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                            

คพ 215 การโปรแกรมเกม                            

คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ                            

คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา                            

คพ 323 ระบบปฏิบัติการ                            

คพ 352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ                            

คพ 353 เว็บเทคโนโลยี                            

คพ 355 คอมพิวเตอรกราฟก                            

คพ 431 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร 
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               ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

คพ 443  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร                            

คพ 445 ระบบคลังขอมูล                            

คพ 446 การทําเหมืองขอมูลเบ้ืองตน                            

คพ 464 การเรียนรูของเคร่ืองจักรเบ้ืองตน                            

บธบ 121 หลักการบัญชี                            

ศฐ 111 เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน                            

ศฐ 121 เศรษฐศาสตรจุลภาค                            

ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร 1                            

ศฐ 201 ธุรกิจเบ้ืองตน                            

ศฐ 361 การเงินการธนาคาร 1                            

สถ 261 หลักการประกันภัย                            

สถ 262 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบ้ืองตน                            

สถ 363 เศรษฐศาสตรเชิงคณิตศาสตร                            

สถ 364 การเงินเชิงคณิตศาสตร                            

สถ 365 สถิติสําหรับการเงินและการลงทุน                            

สถ 366 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ                            

สถ 367 การบัญชีเบ้ืองตน                            

สถ 453 การวิจัยดําเนินงาน 2                            

สถ 454 การทําเหมืองขอมูล                            

สถ 455 วิธีหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุด                            
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               ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดานความรู 
ดาน 

ทักษะทางปญญา 

ดานทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

ความรับผิดชอบ 

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 

สถ 456 การจําลอง                            
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1.  กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)  

เปนไปตามขอบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
(ภาคผนวก ก) ซึ่งการประเมินผลการศึกษาใชระบบคาระดับขั้น ดังน้ี 
 ระดับขั้น ความหมาย คาระดับขั้น 

 A ดีเยีย่ม (Excellent) 4.0 

   B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 

 B ด ี(Good) 3.0 

   C+ ดีพอใช (Fairly Good) 2.5 

  C พอใช (Fair) 2.0 

   D+ ออน (Poor) 1.5 

  D ออนมาก (Very Poor) 1.0 

  E ตก (Fail) 0.0 

ในกรณีที่รายวิชาในหลักสตูร ไมมีการประเมินผลเปนคาระดับขั้น ใหประเมินผลใชสัญลักษณ ดงัน้ี 
 สัญลักษณ                     ความหมาย 

 S ผลการเรียน/การปฏิบตั/ิฝกงาน/เปนที่พอใจ 

 U ผลการเรียน/การปฏิบตั/ิฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 

 AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิต (Audit) 

 I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ(Withdrawn) 

 IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศกึษาน้ัน (In progress) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

     มีการดําเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรูของนิสิต ตามรายะเอียดที่กําหนดไวใน 

มคอ. 2  ที่ถอดลงสู มคอ. 3 – 6 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผานที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เก่ียวของ ในประเด็นตาง ๆ ไดแก 

1.1  กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา และใชวงจร PDCA ในการดําเนินงานของระบบ

ผานคณะกรรมการ/อาจารยผูสอน 

1.2  ผูสอนรายวิชาเดียวกัน  กําหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลรวมกันใหสอดคลองกับตามมาตรฐาน

การเรียนรูของหลักสูตร จากน้ันทําการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลรวมกัน 

1.3  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและผูมีสวนไดสวนเสีย 

1.4  มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิข์องนิสิตใหสอดคลองกับการกําหนดของมาตรฐานการเรียนรูของ

หลักสูตร 
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3.  เกณฑการสําเรจ็การศกึษาตามหลักสูตร 

3.1  เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
(ภาคผนวก ก) 

3.2  เขารวมกิจกรรมตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

     จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหมเพื่อใหรับทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบัน หลักสตูรและ
วัตถปุระสงคของการจัดการศึกษา ระเบยีบปฏิบตั ิแนวทางการพัฒนาศกัยภาพทางดานวิชาการ รวมทั้งการ
เขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรูและทกัษะใหแกคณาจารย 

2.1  การพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล 

     สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนทกัษะที่เกีย่วกับกลยุทธการสอน การวัดการประเมินผลการเรียนรู การ

ใชสื่อการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยสีารสนเทศ การจัดการความรูและการทําวิจัยของมหาวิทยาลยัศรีนค

รินทร 

วิโรฒและภายนอกสถาบัน 

2.2  การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 

     (1)  จัดใหมีระบบการพฒันาอาจารยอยางตอเน่ือง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารยที่ชดัเจน มี
การตดิตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพฒันาตอไป เชนกิจกรรมเพื่อสงเสริมทกัษะ 
การเขยีนเอกสารตํารา/หนังสือ/บทความ และผลงานทางวชิาการในลักษณะอื่น ๆ 

     (2)  จัดใหมกีลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวชิาการในสาขาสถติิ 
และ/หรืองานสรางสรรคอ่ืนที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทัง้ในระดับชาตแิละนานาชาต ิ

     (3)  สนับสนุนทุนในการไปเขารวมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ 
     (4)  สรางเครือขาย/ความรวมมือกับคณะวิทยาศาสตรตางมหาวิทยาลยัในและนอกภูมิภาค เพ่ือ

เปนภาคีในการแลกเปลีย่นเรียนรูและพัฒนาองคความรูในแวดวงวิทยาศาสตรและศาสตอื่นที่เก่ียวของ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูร ประกอบดวย อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร อาจารยประจําหลักสตูรและ
อาจารยผูสอน เปนผูบริหารหลักสตูรโดยทําหนาที ่

1.1 ดแูลรับผดิชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสตูรและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 

1.2 กํากับและตดิตาม จัดทํา มคอ. 3 – 7 วางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับอาจารยผูสอน 
ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และตดิตามการประเมินผลรายวิชาที่รับผดิชอบใหเปนไปอยางมคีุณภาพ
ภายใตการกํากับดแูลของภาควชิา/คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร 

1.3 ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร และรายงานผลตอสถาบัน 
  1.4  นําผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับหลักสตูร รายปมาปรับปรุงการบริหารจัดการ

หลักสตูร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบเวลา 5 ป 

2. บัณฑิต 

2.1  มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป 
2.2  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตามรอบปของหลักสูตรเพ่ือนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
2.3  มีการสํารวจเพื่อประเมินความตองการของตลาดงาน สังคมในการปรับปรุงหลักสูตร 

3. นิสิต 

3.1 การรับนสิิต 

 3.1.1  มีการประเมินผลการรับนสิิตในปการศกึษาที่ผานมา 
 3.1.2  มีการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต เพื่อใหไดจํานวนรับเปนไปตามแผนที่

กําหนดไวใน มคอ. 2  
 3.1.3  กําหนดจํานวนรับ คุณสมบตัิทั่วไป คุณสมบตัิเฉพาะ เกณฑการคดัเลือก สําหรับการรับ

นิสติจากชองทางตาง ๆ ของมหาวิทยาลยั 
 3.1.4  มีการเสนอแตงตัง้อาจารยประจําหลักสตูรเปนกรรมการสอบสัมภาษณ 

3.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศกึษา 

        มีความรวมมือกบัภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใน
การจัดโครงการเตรียมความพรอมหลาย ๆ โครงการ ใหกับนิสติใหม โดยมีวตัถุประสงคดังนี ้ 

 3.2.1  เพ่ือแนะนําใหนิสติรูจักมหาวิทยาลยั คณะ ภาควิชา และหลกัสตูร รวมทัง้กิจกรรมและ
บริการตาง ๆ ที ่มหาวิทยาลยั คณะ ภาควชิา และหลักสตูร จัดให 

 3.2.2  เพ่ือปลูกฝงอตัลักษณนิสติ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ใหเปนบัณฑติที่
มหาวิทยาลยัคาดหวัง 

 3.2.3  เพ่ือปลูกฝง คานยิม (Core value) SCI ของคณะวิทยาศาสตร เพ่ือยกระดับคุณภาพ
บัณฑิตทีมี่ความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

 3.2.4  เพ่ือปรับพ้ืนความรูดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรสําหรับนิสติใหม 
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3.3 การใหคําปรกึษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนิสิต 

 3.3.1  มีระบบอาจารยทีป่รึกษาดานวชิาการ เพ่ือทําหนาทีใ่หคําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบยีน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวติ 

 3.3.2  มีอาจารยที่ปรึกษาโครงการในการทํากิจกรรมดานการพัฒนาศักยภาพของนิสติ 

3.4 การอทุธรณของนิสิต 

        มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตสามารถรองเรียน/อทุธรณเร่ืองตาง ๆ โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกับ
วิชาการ  มีการกําหนดเปนกฎระเบยีบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ัน  โดยมีรายละเอยีด
ดังนี ้

 3.4.1  นิสิตสามารถยื่นคํารองตออาจารยผูสอน/อาจารยประจําหลักสตูรเพ่ือขออุทธรณใน
กรณีที่มีขอสงสยัเกีย่วกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการประเมินผล 

 3.4.2  จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนิสติ 
 3.4.3  จัดตัง้คณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสติ 

4. อาจารย 

4.1  การรับอาจารยใหม 

      4.1.1  มีการประเมินความตองการอาจารยใหม และวางแผนรวมกับภาควิชาคณิตศาสตรดาน
อัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร 

      4.1.2  มีการกําหนดคุณสมบตัิของอาจารยใหม และรางขอกําหนดภาระงาน โดยกําหนดให
อาจารยใหมตองมีคุณวุฒิทีส่อดคลองกับหลักสูตร 

      4.1.3  การคดัเลอืกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ  

4.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

       คณะกรรมการบริหารหลักสตูร/อาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร อาจารยผูสอนรวมกันวางแผนใน
การจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชาผานที่ประชุม
คณะกรรมการที่เก่ียวของโดยลําดับชั้น   พรอมดําเนินการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
ตามแนวทางที่มหาวิทยาลยักําหนด โดยใชผลการประเมินที่ไดเปนขอมลูปอนกลบัในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหลกัสตูรรายป และปรับปรุงตามรอบ 5 ป ตลอดจนปรึกษาหารือ หาแนวทางที่จะทําใหบรรลุ
เปาหมายตามหลักสตูร เพ่ือใหสามารถผลติบัณฑติตามคุณลกัษณะบัณฑติที่พึงประสงค 

4.3 การแตงต้ังคณาจารยพิเศษ 

       แตงตั้งคณาจารยพิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ ประสบการณ ความรูความสารถ ที่สอดคลองกับ
รายวิชา ทั้งน้ีขึ้นอยูกบัดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสตูร และเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรยีน 

5.1  หลักสูตร 

 5.1.1  มีการประเมินผลการสํารวจการไดงานทําของบัณฑติ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
ความพึงพอใจของนิสติตอหลกัสตูร และความตองการของตลาดงาน  

 5.1.2  มีการออกแบบโครงสรางหลักสตูรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุม 
ศึกษาแหงชาต ิ(TQF) นโยบายการศึกษาชาติ ความตองการของชุมชนและสังคม รวมทั้งอัตลักษณของบัณฑติ
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคานิยม (Core value) SCI ของคณะวิทยาศาสตร โดยนําผลการประเมิน
ในขอ 5.1.1 มาพิจารณาดวย 

 5.1.3  มีการเพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัย และมีเน้ือหาเชงิสหวิทยาการ 

5.2 การเรียนการสอน 

      5.2.1  มีการสํารวจความสามารถ ประสบการณ และความถนดัของอาจารยผูสอน เพ่ือ
กําหนดอาจารยผูสอนในรายวิชา  

      5.2.2  มีการจัดทํา มคอ. 3 – 4 ทกุรายวิชา ภายใน 30 วันกอนเปดภาคการศกึษา และมีการ
จัดทํา มคอ. 5 – 6 ทกุรายวิชา ภายใน 30 วันหลงัปดภาคการศึกษา 

      5.2.3  มีการจัดการเรียนการสอนในหลายรูปแบบที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง 

5.3 การประเมินผูเรยีน 

       มีการประเมินผลการเรียนรูของนิสติตามที่ระบุไวใน มคอ. 2  กําหนดเกณฑการประเมินจาก
อาจารยผูสอนรายวิชาไวใน มคอ. 3 – 4 โดยใหนสิติมีสวนรวมกอนเปดภาคการศกึษา  นิสติประเมินตนเอง
ระหวางการศึกษา คณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําหนาทีกํ่ากับดแูลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
และผูใชบัณฑติประเมินบัณฑติหลังสําเร็จการศึกษา 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1   การบริหารงบประมาณ 

                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และคณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือ
หนังสือ/ตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดคุรุภัณฑคอมพิวเตอร รวมถงึปรับปรุงปจจัยทาง
กายภาพเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการฝกปฎบิตัิ ตลอดจนสรางสภาพแวดลอมใหปลอดภยั
และสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนสิติ 

6.2   ทรัพยากรการเรยีนรูที่มอียูเดิม 

                 ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก 

1. ตํารา  หนังสือ  สื่อและวารสาร  มีรายละเอียดดังนี ้
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เนื้อหา  ตํารา/หนังสือ

ภาษาอังกฤษ 

(เลม) 

ตํารา/หนังสือ

ภาษาไทย 

(เลม) 

   โสตทัศนวสัดุ รวม 

(เลม) 

วารสาร

ภาษาตางประเทศ 

(เลม) 

คณิตศาสตร 2,059 5,588 98 7,745  - 

สถิติ 725 1,277 23 2,025  - 

วิทยาการ

คอมพิวเตอร 

1,435 2,933 34 4,402  - 

เคมี 2,710 2,151 49 4,910 4 

ชีววทิยา 3,130 1,448 73 4,651 1 

จุลชีววทิยา 3,648 1,817 76 5,541 - 

ฟสิกส 1,947 1,135 25 3,107  - 

วิทยาศาสตร 

ทัว่ไป 

193 179 1 373  - 

คหกรรมศาสตร 97 372 20 489 4 

อัญมณีและ

เคร่ืองประดับ 

291 511 36 838 - 

รวม 16,235 17,411 435 34,081 9 

2. ฐานขอมูลออนไลนและ Open Access สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่บอกรับโดย

โครงการพัฒนาเครือขายหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย (Thailand Library Integrated System - ThaiLIS) 

สํานักหอสมุดกลาง และหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย จํานวน 47  ฐาน  และฐานขอมูลชี้แหลงวารสารใน

ประเทศไทย 224 แหง 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

 6.3.1 ใหอาจารยผูสอนและผูเ รียนสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา ไปยังแหลง
คนควาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

6.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน 
6.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และบคุลากรที่เก่ียวของ 
   6.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตวับงช้ีผลการดําเนินการ ( K e y  P e r f o r m a n c e  I n d i c a t o r s ) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนนิงาน 
ปที่ 1 

2560 

ปที่ 2 

2561 

ปที่ 3 

2562 

ปที่ 4 

2563 

ปที่ 5 

2564 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนนิงานหลักสูตร      

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา(ถามี) 
     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนามตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยตอการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามแผนมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปด

สอนในแตละปการศึกษา 
     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนนิงานท่ี

รายงานในมคอ. 7 ปที่แลว 

–     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง      

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป      

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
– – –   

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
– – – –  
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธผิลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

 1.1.1  ประเมินคุณภาพการเรียนการสอนรายวิชา โดยนสิติที่ลงทะเบยีนเรียน 
 1.1.2  ประเมินประสิทธิภาพการสอนจากผลการเรียนของนิสติ 
 1.1.3  ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรมการเรียนการสอนของนิสติ ทัง้ใน

และนอกชั้นเรียน 
 1.1.4  ประเมินจากผลงานของนิสติที่ไดรับมอบหมายในแตละรายวิชา 
 1.1.5  ประเมินวิธีการจัดการเรียนรู โดยคณาจารยผูสอนในระดับรายวิชาและสาขาวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

 1.2.1  ประเมินอาจารยผูสอนในแตละรายวิชาโดยนิสติ ตามแบบประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 1.2.2  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารยใหแกอาจารยผูสอนและผูรับผดิชอบหลักสตูรเพ่ือใช

ในการปรับปรุงกลยทุธการสอนของอาจารยตอไป 
 1.2.3  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารยในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุง

ทักษะกลยทุธการสอน 

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการประเมินหลักสตูร ซ่ึงประกอบไปดวยคณะกรรมการภายในและภายนอก
สถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสตูรในแตละปการศึกษา ซึ่งประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผลสัมฤทธิข์องนสิติ  การประเมินผลผลติ (Output) และประเมินผลที่ได (Outcome) 

2.3 ประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 
2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลกัสตูร เพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษา ระดับหลักสตูร ดาํเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ (Key Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  จัดทํารายงานการประเมินหลักสตูร เพื่อเสนอตอคณะกรรมการในระดับตาง ๆ คณาจารยและ
ผูเก่ียวของ 

4.2  จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสตูร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน
เปนฐานในการปรับปรุง 

4.3  เชญิผูมีสวนไดเสยี (Stakeholders) มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสตูร
และกลยุทธการสอน 
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ขอบังคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

ภาคผนวก ข  สําเนาคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการราง/ปรับปรุง หลักสตูร 

ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษหลักสตูร 

ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสูตร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารย 

ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทยีบการปรับปรุงหลักสตูร 
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ภาคผนวก ก  ขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  สําเนาคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
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ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
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1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ไดสงแบบสอบถามความคดิเห็นที่มีตอ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ (หลักสตูรปรับปรุง 2560)  ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 
ทาน ดังรายนามตอไปนี ้

 (1) ผูชวยศาสตราจารยอภิชยั บวรกติิวงศ 
 (2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินยั โพธิ์สุวรรณ 
 (3) นางสาวนวรัตน ธนโชคสวาง     

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกไดใหขอเสนอแนะดงัน้ี 

            ผูทรงคุณวุฒิ 

หัวขอ 
ผศ. อภิชัย บวรกิติวงศ ผศ.ดร.วินัย โพธ์ิสุวรรณ นางสาวนวรัตน ธนโชคสวาง 

โครงสรางรวมของ

หลักสูตร มีจํานวน

หนวยกิตตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 127 หนวย

กิต 

เหมาะสม นอยไป ควรเปนไมนอยกวา 

130 หนวยกิต 

เหมาะสม 

จํานวนหนวยกิตของใน

แตละหมวดวิชา 

ไมเหมาะสม 

(1) วิชาเฉพาะดานบังคับ ควร

เพิ่มจํานวนหนวยกิตเปน 46 

หนวยกิต โดยเพิ่มรายวิชา  

สถ 344 การวิเคราะหอนุกรม

เวลา 

(2) วิชาเฉพาะดานเลือก ควร

ปรบัลดจํานวนหนวยกิตเปน

ไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดย

ในหมวด ก ควรปรับจาก 

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 9 

หนวยกิต เปนไมนอยกวา 6 

หนวยกิต สวนหมวด ข ควร

ปรบัจาก 18 หนวยกิต เปน 

15 หนวยกิต  

ไมเหมาะสม 

ควรปรบัหมวดวิชาแกน

เฉพาะสาขาจาก 6 หนวยกิต

เปน 9 หนวยกิต 

เหมาะสม 

 

แผนการศึกษาที่เปดให

ลงทะเบียนเรียนในแต

ละภาคการศึกษา 

เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม 

รายวิชาและเน้ือหาใน

รายวิชาพื้นฐานทาง

การศึกษา วิชาบังคับ 

และวิชาเลือกมีความ

รายวิชา สถ 112 หลักสถิติ 

ในหมวดวิชาแกนเฉพาะสาขา  

ควรเพิ่มเน้ือหา 

Nonparametric Statistics 

ควรเพิ่มรายวิชาความนาจะ

เปน ในหมวดวิชาแกนเฉพาะ

สาขา  

 

เหมาะสม 
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            ผูทรงคุณวุฒิ 

หัวขอ 
ผศ. อภิชัย บวรกิติวงศ ผศ.ดร.วินัย โพธ์ิสุวรรณ นางสาวนวรัตน ธนโชคสวาง 

เหมาะสมกับหลักสูตร กรณีประชากร 1 กลุม เพื่อให

นิสิตเห็นถึงความแตกตาง

ระหวาง Parametric 

Statistics กับ 

Nonparametric Statistics 

จุดเดนของหลักสูตร โดยภาพรวมหลักสูตรสถิติ 

(หลักสูตรฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 

2560)  ในหมวดวิชาเฉพาะ

ดานมีรายวิชาทางดานสถิติ 

คอมพิวเตอรและคณิตศาสตร

อยูในเกณฑที่เหมาะสมเมื่อ

นิสิตจบไปแลวสามารถที่จะ

ทํางานทั้งทางดานสถิติ 

คอมพิวเตอรและคณิตศาสตร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

(1) หมวดวิชาเฉพาะดานมี

ความเขมแข็ง โดยบรูณาการ

คณิตศาสตร สถิติและ

คอมพิวเตอร ในการพัฒนา

นิสิตใหเปนนักสถิติที่มีความรู

ความสามารถไดอยาง

เหมาะสม 

(2) มีการประยุกตใช 

computer software ใน

หลายวิชาซึ่งจะทําใหผลการ

วิเคราะหมีความถูกตอง 

แมนยําและสามารถทํางาน

เปนนกัสถิติหรือนักวิจัยได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(1) รายวิชาครอบคลุมความรู

ที่จะนําไปวิเคราะหขอมูลหรือ

ทํางานวิจัย 

(2) มีรายวิชาที่เปนพื้นฐาน

และเปนประโยชนตอการ

ดําเนินชีวิต 

(3) เม่ือสําเร็จการศึกษา

สามารถศึกษาตอไดทั้งสาขา

สถิติและสาขาอ่ืน ๆ  

(4) มีวิชาเฉพาะดานเลือกที่

หลากหลาย ทําใหนิสิตมี

โอกาสในการสมัครงานได

หลากหลายอาชีพหรือ 

ตําแหนง 

จุดดอยของหลักสูตร ไมมี หมวดวิชาแกนเฉพาะสาขา

ควรเพิ่มรายวิชาความนาจะ

เปน อีกอยางนอย 1 วิชา 

เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษา

วิชาสถิติ 

การที่นิสิตตองเรียนฟสิกส 

ชีววิทยา เคมี เพื่อใหไดวุฒิ 

วท.บ. แตนิสิตสวนใหญ

อาจจะไมมีความถนัดจึงทําให

ไดผลการเรียนไมคอยดี 

รวมถึงรายวิชาดังกลาวอาจ

ไมไดนําไปใชหรือเปน

ประโยชนตอการสมัครงาน 

นิสิตควรไดรับการ

เสริมสรางศักยภาพใน

ดานใดบาง เพิ่มเติมจาก

ดานวิชาการ  

นิสิตควรไดรับการปลูกฝง

จิตสํานึกทางดานคุณธรรม 

จริยธรรมใหมากขึ้นเพราะวา

เมื่อนิสิตจบแลวไปทํางานจะ

ไดมีจิตสํานึกในการตระหนัก

ถึงการใหส่ิงที่ดีตอหนวยงาน

และสังคม 

(1) ทางดานภาษา ในยุค

ปจจุบันการติดตอสื่อสาร

อาจจะไมจํากัดแคภาษาใด

ภาษาหนึ่ง ดังน้ันการสราง

เสริมศักยภาพในดานภาษา

ควรไดรับการพิจารณา เชน

การรับนิสิตที่มีความสามารถ

ในภาษาอ่ืนนอกเหนือจาก

(1) ความสามารถในการ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ การส่ือสารที่

ชัดเจนและใชนํ้าเสียงที่

เหมาะสมเพราะเปนทักษะที่

สําคัญและจําเปนสําหรับการ

ทํางาน 

(2) กลาแสดงออก กลาแสดง
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            ผูทรงคุณวุฒิ 

หัวขอ 
ผศ. อภิชัย บวรกิติวงศ ผศ.ดร.วินัย โพธ์ิสุวรรณ นางสาวนวรัตน ธนโชคสวาง 

ภาษาอังกฤษเขาเรียนใน

หลักสูตรนี้และมีกิจกรรมที่

สงเสริมการเรียนรูภาษาอ่ืน

เพิ่มเติม 

(2) ทางดานเทคโนโลยี การ

เรียนการสอนวิชาสถิติ

จําเปนตองใชเทคโนโลยี เชน 

computer software 

ทางดานสถิติ นอกจากนี้ยัง

หมายรวมถึงการสืบคน การ

เขาถึงและการไดมาของ

ขอมูลจากฐานขอมูลที่อยูบน

เครือขายคอมพิวเตอร หรือ

แมแตการวิเคราะหขอมูลบน

เครื่อขาย การจัดใหมีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูแกนิสิต

จึงมีความจําเปนยิ่ง 

ความคิดเห็น มีความเปนผูนํา

เพื่อใหนิสิตไดแสดงความรู

หรือศักยภาพของตนเองได 

ขอแนะนําที่จะชวย

พัฒนาและปรบัปรุง

หลักสูตร/การบริหาร

หลักสูตร ใหเปนไปตาม

ความตองการของสังคม

และเหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบัน 

ไมมี เนื่องจากหลักสูตรสาขาวิชา

สถิติในประเทศไทยมีความ

คลายคลึงกันมาก หาก

ผูพัฒนาหลักสูตรสามารถ

แสดงความโดดเดนและมี

ความเปนลักษณะเฉพาะตัว

ของหลักสูตร วท.บ.(สถิติ) 

แหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ และสามารถผลิต

บัณฑิตใหมีอัตลักษณเฉพาะ

แหงมศว ได จะเปนแนวทาง

ในการพัฒนาไปสูความสําเร็จ

อยางยั่งยืน 

นอกจากความรูทางสถิติที่

นิสิตจะไดรับจากแตละ

รายวิชาแลวหากเปนวิชาที่

นิสิตสาขาสถิติไมไดเรียนรวม

กับสาขาอ่ืน การเรียนการ

สอนควรเนนการพัฒนา

ศักยภาพดานตาง ๆ ของนิสิต

ไปพรอมกับการเรียนรูดาน

วิชาการ เมื่อนิสิตตอ 1 ช้ัน

เรียนไมมากจะสามารถ

ดําเนินการพัฒนาศักยภาพได

ดียิ่งขึ้น สําหรับภาคเรียน

สุดทายอาจมีการจัดกิจกรรม

สัมมนาหรืออบรมความรูเพื่อ

เพิ่มพูนศักยภาพนิสิตเพื่อ

เตรียมความพรอมกอนเขาสู

ตลาดแรงงาน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไมมี โดยภาพรวมแลวโครงสราง รายวิชา สถ 472 สัมมนา
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            ผูทรงคุณวุฒิ 

หัวขอ 
ผศ. อภิชัย บวรกิติวงศ ผศ.ดร.วินัย โพธ์ิสุวรรณ นางสาวนวรัตน ธนโชคสวาง 

ของหลักสูตรมีลักษณะ

คลายคลึงกับหลักสูตร วท.บ. 

สาขาวิชาสถิติ แตผูบริหาร

หลักสูตรตองพยายามสราง

จุดแข็งและอาจมีการปรับตัว

ใหทันกับการเปลี่ยนแปลง

ของโลก 

 

เกี่ยวกับวิชาสถิติ ควรปรบัให

มีการเชิญวิทยากรซึ่งเปน

บุคคลทีท่ํางานแลวมา

บรรยายในหัวขอตาง ๆ 

เพื่อใหนิสิตไดทราบถึง

สถานการณปจจุบันและเปน

การสราง connection และ

เพิ่มโอกาสในการสมัครงาน 

แตอยางไรก็ตามยังคง

ดําเนินการเรียนการสอน

ตามเดิม เพียงแนบเวลา

สําหรับการฟงบรรยาย 

 

2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตไิดสงแบบสอบถามความคิดเห็นใหกับ
ผูบังคับบัญชา/นายจางบัณฑิต ในเร่ืองคุณภาพของบัณฑิต (บัณฑิตที่จบการศึกษา ในปการศึกษา 2557) ที่
ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน คือ (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (2) 
ดานความรู (3) ดานทักษะทางปญญา (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ (5) ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีรายละเอียดดังนี้  

มีจํานวนบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  ที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2557 รวม 

29 คน โดยไดรับแบบสํารวจกลับมาจํานวน 14  ฉบับ คิดเปนรอยละ 48.28 จากจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาทั้งหมด โดยระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สถิติ  เฉลี่ยเทากับ 4.30  

ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด รวม 

คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหงชาต ิ 

เฉลีย่ 4.30 

1 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาทั้งหมด  คน 29 

2 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

คน 14 

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  คะแนน  

  (1) ดานคุณธรรมจริยธรรม  คะแนน 4.71 
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ลําดับที ่ ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด รวม 

  (2) ดานความรู  คะแนน 4.29 

  (3) ดานทักษะทางปญญา  คะแนน 3.95 

 (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล  คะแนน 4.57 

 (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช คะแนน 3.95 

4 ผูตอบแบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษา  

รอยละ 42.28 

 

3. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ไดสงแบบสอบถามความคดิเห็นในการ
ดําเนินงานของหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ใหกับผูบงัคบับญัชา/นายจางบัณฑติ สรุปความ
คดิเห็นและขอเสนอแนะไดดงัน้ี 

            ผูบังคับบัญชา/นายจาง

บัณฑิต 

หัวขอ 

ผูบังคับบัญชา/นายจางบัณฑิต คนที่ 1 

หนวยงาน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จํากัด (มหาชน)  

ผูบังคับบัญชา/นายจางบัณฑิต คนที่ 2 
หนวยงาน บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)  
ความพึงพอใจตอความสามารถใน

การปฏิบัติงานและคุณลักษณะ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ ในหนวยงานของ

ทาน 

1. ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2. ดานความรูความสามารถดาน

วิชาการ 

3. ทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ดานทักษะสื่อสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

มาก 

 

มาก 

มาก 

 

มากที่สุด 

 

 

 

 

 

ระดบัความพึงพอใจ 

มาก 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติ 

บัณฑติมีความสามารถในการปฏิบัติงาน

ไดเปนอยางดี สามารถนําความรูที่มีมา

ใชในงานดานบริหารความเส่ียง ไดอยาง

มีประสทิธิภาพ 

บัณฑติมีความพยายามที่จะเรียนรูสิ่ง

ใหม  ควรฝกฝนใหเปนคนชางสังเกต 

 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะ จุดออนของนิสิต มศว คือ การสื่อสาร ควรฝกทักษะการใชภาษาในการสื่อสาร
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            ผูบังคับบัญชา/นายจาง

บัณฑิต 

หัวขอ 

ผูบังคับบัญชา/นายจางบัณฑิต คนที่ 1 

หนวยงาน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

จํากัด (มหาชน)  

ผูบังคับบัญชา/นายจางบัณฑิต คนที่ 2 
หนวยงาน บริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 

(มหาชน)  
ของบัณฑิตทีพ่ึงประสงคทีท่ าน

คาดหวัง 

ภาษาอังกฤษทั้งทางดานพูด ฟง อาน 

เขียน จึงจําเปนที่จะสนับสนุนใหนิสิตมี

การพัฒนาทักษะดานภาษาใหมากขึ้น 

ความสามารถทางวิชาการสวนใหญไม

ดอยกวาสถาบันอ่ืน ๆ  

ใหเขาใจ รวมถึงน้ําเสียงที่ใช กลาที่จะ

ออกความคิกเห็น มีความ กระตือรือรน 

 

4. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติ ิ ไดสงแบบสอบถามความคดิเห็นที่มีตอ
หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ (หลักสตูรปรับปรุง 2560) ใหกับศษิยเกา สรุปความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะไดดังนี ้

            ศิษยเกา 

หัวขอ 

ศิษยเกาคนที่ 1 

หนวยงาน บริษัทไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ศิษยเกาคนที่ 2 

หนวยงาน อาชีพอิสระ 

ศิษยเกาคนที่ 3 

หนวยงาน บริษัท บ๊ิกซี 

ซุปเปอรเซน็เตอร จํากัด 

(มหาชน) 
โครงสรางรวมของ

หลักสูตร มีจํานวน

หนวยกิตตลอดหลักสูตร

ไมนอยกวา 127 หนวย

กิต 

เหมาะสม เหมาะสม นอยไป ควรเพิ่มวิชาไดอีก  

1 – 2 วิชา 

จํานวนหนวยกิตของใน

แตละหมวดวิชา 

เหมาะสม เหมาะสม ควรปรบัหมวดวิชาแกน

เฉพาะดานเลือก จากไมนอย

กวา 18 หนวยกิต เปนไม

นอยกวา 21 หนวยกิต เพื่อ

เพิ่มความหลากหลายในการ

เรียนรู ทําใหมีความรูใน

หลายดานมากขึ้น เพื่อนําไป

ประยุกตใชในอนาคตได 

แผนการศึกษาที่เปดให

ลงทะเบียนเรียนในแต

ละภาคการศึกษา 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 

ควรนํารายวิชา ฟส 180 

ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป เรียน

เทอม 1 ชั้นปที ่1 พรอมกับ 

ฟส 100 ฟสิกสทั่วไป รายวิชา

เคมี รวมทั้งปฏิบัติการเคมี 

รายวิชาชีววิทยา รวมทั้ง

ปฏิบัติการชีววิทยา ควรเรียน

เหมาะสม 
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            ศิษยเกา 

หัวขอ 

ศิษยเกาคนที่ 1 

หนวยงาน บริษัทไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ศิษยเกาคนที่ 2 

หนวยงาน อาชีพอิสระ 

ศิษยเกาคนที่ 3 

หนวยงาน บริษัท บ๊ิกซี 

ซุปเปอรเซน็เตอร จํากัด 

(มหาชน) 
ในชั้นปที่ 1 เน่ืองจากยังจดจํา

ความรูในช้ันมัธยมไดอยูและ

นาจะชวยใหนิสิตไดเกรดดีข้ึน 

จุดเดนของหลักสูตร มีพื้นฐานทางดานสถิติ มี

ทักษะการใชภาษา มีทักษะใน

การใชชีวิตรวมกับผูอ่ืน 

 

รายวิชามีความหลากหลาย

และเพียงพอที่จะทําให

บัณฑิตมีโอกาสเขาสู

ตลาดแรงงานหรือการศึกษาที่

สูงขึ้น 

เปนการสอนใหสามารถนําไป

ประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

ธุรกิจตาง ๆ ได และไมเนน

วิชาการมากเกินไป 

จุดดอยของหลักสูตร การเรียนรูพื้นฐานทางดาน

วิทยาศาสตรสําหรับสาขา

สถิติมีจํานวนมากเกินไปควร

เพิ่มวิชาที่สาขาสถิติสามารถ

นําไปใชประโยชนในชีวิตเพิ่ม

มากขึ้น 

 

ไมมี ความทันสมัยของหลักสูตร 

ควรมีวิชาที่เปนพื้นฐานที่นิสิต

ควรรูเบื้องตนเพื่อสามารถ

เขาใจและนําไปปรบัใชในการ

ทํางานในอนาคตได เชน

ความรูดานการใช MS office 

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ

ตาง ๆ (อุตสาหกรรม การ

ผลิต คาปลีก บริการ ฯลฯ) 

นิสิตควรไดรับการ

เสริมสรางศักยภาพใน

ดานใดบาง เพิ่มเติมจาก

ดานวิชาการ  

ควรเพิ่มทักษะเกี่ยวกับ

ภาษาอังกฤษและอาเซียนเพื่อ

นําไปใชในการประกอบอาชีพ 

 

(1) ความสามารถในการ

สื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ การสื่อสารที่

ชัดเจนและใชน้ําเสียงที่

เหมาะสมเพราะเปนทักษะที่

สําคัญและจําเปนสําหรับการ

ทํางาน 

(2) กลาแสดงออก กลาแสดง

ความคิดเห็น มีความเปนผูนํา

เพื่อใหนิสิตไดแสดงความรู

หรือศักยภาพของตนเองได 

(1) ทักษะการนําเสนองาน 

(Presentation) เน่ืองจาก

การทํางานในปจจุบัน การ

นําเสนองานตาง ๆ เปน

ส่ิงจําเปน ดังนั้นนิสิตควารมี

ทักษะการสื่อสาร การ

นําเสนอ การอธิบาย บรรยาย 

ทีท่ําใหผูฟงสนใจและเขาใจ

งาย 

(2) ดานการใชคอมพิวเตอร

เบื้องตน รวมทั้งโปรแกรม

เบื้องตนตางๆ เชน MS 

Word , MS Excel, MS 

Powerpoint, Outlook ฯลฯ 

ขอแนะนําที่จะชวย

พัฒนาและปรบัปรุง

ควรพัฒนาเนื้อหาการเรียน

การสอนในแตละกระบวน

ไมมี เพิ่มเนื้อหาหรือเพิ่มหลักสูตร

ที่สอดคลองกับสถานการณ



104 

 

            ศิษยเกา 

หัวขอ 

ศิษยเกาคนที่ 1 

หนวยงาน บริษัทไทยประกัน

ชีวิต จํากัด (มหาชน) 

ศิษยเกาคนที่ 2 

หนวยงาน อาชีพอิสระ 

ศิษยเกาคนที่ 3 

หนวยงาน บริษัท บ๊ิกซี 

ซุปเปอรเซน็เตอร จํากัด 

(มหาชน) 
หลักสูตร/การบริหาร

หลักสูตร ใหเปนไปตาม

ความตองการของสังคม

และเหมาะสมกับ

สถานการณในปจจุบัน 

วิชาใหทันสมัยสูกับ

มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ได เพื่อ

เพิม่โอกาสการทํางานใน

วิชาชีพมากขึ้น 

 

ปจจุบันเชน การบริหารความ

เสี่ยง เน่ืองจากปจจุบันองคกร

ตาง ๆ ตองมีแผนรองรับ

ความเสี่ยงที่จะเกิดกับองคกร 

ทั้งความเสี่ยงที่เกิดจาก

ธรรมชาติหรือจากมนุษย 

หากนิสิตมีพื้นฐานหรือความรู

เบื้องตนจะทําใหสามารถตอ

ยอดหรือนําไปประยุกตใชใน

อนาคตได 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ไมมี                ควรกําหนด สถ 364 การเงิน

เชิงคณิตศาสตร เปนบรุพวิชา 

ของรายวิชา สถ 365 สถิติ

สําหรับการเงินและการลงทุน 

เน่ืองจากเนื้อหากวาครึ่งหนึ่ง

เรียนตอเนื่องจากวิชา  

สถ 364                

ไมมี 

 

5. คณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติ ิ ไดสอบถามความคิดเห็นของนิสติป
สุดทาย/บัณฑติใหม (นิสติจบปการศึกษา 2558) ทีม่ตีอคุณภาพหลักสตูร พบวา นิสิตปสดุทาย/บัณฑิตใหม มี
ระดับความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสตูรอยูในระดับมาก (คะแนน 4.19 จากคะแนนเต็ม 5)  รายละเอียดเปน
ดังนี ้ 

ผลประเมินความพึงพอใจคุณภาพของหลักสูตร สําหรับนิสิตช้ันปสุดทาย  

คําช้ีแจง : ผูประเมิน คือ นิสติปสดุทายของแตละหลักสตูร ใชประเมินภายในปสดุทาย กอนจบการศึกษา 

1. ขอมูลทั่วไป 

นิสติหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวชิาสถติิ  ปการศึกษา  2558 

 5  ระดับมากทีส่ดุ    หมายถึง   ความพึงพอใจตอคุณภาพของหลกัสตูรในระดับมากที่สดุ 

 4  ระดับมาก          หมายถงึ  ความพึงพอใจตอคุณภาพของหลกัสตูรในระดับมาก 

 3 ระดับปานกลาง    หมายถึง   ความพึงพอใจตอคุณภาพของหลกัสตูรในระดับปานกลาง 
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 2 ระดับนอย    หมายถึง   ความพึงพอใจตอคุณภาพของหลกัสตูรในระดับนอย 

 1 ระดับนอยทีส่ดุ     หมายถึง   ความพึงพอใจตอคุณภาพของหลกัสตูรในระดับนอยทีส่ดุ 
 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของหลักสตูร (จํานวนผูตอบ 14 คน จาก 17 คน) 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

mean Sd. 

หลักสูตร   

   1. การจัดการศกึษาสอดคลองกับปรัชญาและวัตถปุระสงคของหลักสตูร 4.14 0.36 

   2. มีการจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสตูรอยางชดัเจน 4.29 0.47 

   3. มีปฏิทินการศึกษาและตารางการศึกษาแตละภาคอยางชดัเจน   4.00  0.68 

   4. วิชาเรียนหมวดวชิาเลือกเสรี เหมาะสม สอดคลองความตองการ   3.79    0.80  

   5. จํานวนชั่วโมงเรียนในแตละวิชาเหมาะสม 4.00 0.88 

อาจารยผูสอน   

  1. อาจารยผูสอนมคีุณวุฒิและประสบการณ เหมาะสมกบัรายวิชาทีส่อน 4.57 0.51 

  2. อาจารยสอนโดยวิธีการที่หลากหลาย และเนนผูเรียนเปนสําคญั 4.07 0.73 

  3. อาจารยสอนตรงตามเนือ้หา และเวลาทีก่ําหนด 4.36 0.63 

  4. อาจารยสนับสนุนสงเสริมใหนิสติเรียนรู และพัฒนาตนเองสม่ําเสมอ 4.21 0.58 

  5. อาจารยใหการปรึกษาดานวิชาการและการพัฒนานิสติไดเหมาะสม 4.07 0.73 

  6. ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยโดยรวม 4.29 0.61 

สภาพแวดลอมการเรียนรู   

  1. หองเรียนมีอุปกรณเหมาะสม เอ้ือตอการเรียนรู 4.14 0.66 

  2. ระบบบริการหองสมุดเหมาะสม และเอื้อตอการเรียนรู 4.29 0.61 

  3. ระบบสารสนเทศเอื้อตอการศึกษาคนควาดวยตนเอง 4.00 0.68 

การจัดการเรียนการสอน   

  1. การจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับลักษณะวิชา และวัตถุประสงคการเรียนรู 4.43 0.51 

  2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนมีคณุลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

4.21 0.70 

  3. องคความรูใหมมาใชในการเรียนการสอน 3.93 0.73 

  4. วิธีการสอนกระตุนการคิด วิเคราะห และการแกปญหา 4.14 0.77 

  5. การใชสื่อประกอบการสอนอยางเหมาะสม 4.43 0.51 

  6. สงเสริมใหนิสติไดประยุกตแนวคดิ ศาสตรทางการวิชาชพีและ/หรือศาสตรที่

เก่ียวของในการพัฒนาการเรียนรู 

4.21 0.70 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

mean Sd. 

การวัดประเมินผล   

   1. วิธีการประเมินผลสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนการสอน 4.36 0.50 

   2. การวัดและประเมินผลเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่กําหนดไวลวงหนา 4.36 0.63 

   3. ระบบการวัดและประเมินผล โปรงใส ตรวจสอบไดตามเวลา 4.29 0.73 

การเรียนรูตลอดหลกัสูตรไดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน   

  1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 4.14 0.77 

  2. ดานความรู 4.29 0.61 

  3. ดานทักษะทางปญญา 4.14 0.66 

  4. ดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 4.29 0.73 

  5. ดานทักษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.36 0.74 

   6. ดานทักษะการปฏิบตัทิางวิชาชีพ 3.86 0.66 

รวมทุกดาน 4.19 0.18 
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิติ (กรณีหลกัสูตรปรับปรุง) 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปการศึกษา 2558 

 

 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิต ิ

คณะวทิยาศาสตร 

 

 

 

วันท่ี 12 เดือน กรกฎาคม 2559 
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สารบัญ 

 

  หนา 

1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 1 

2. บทสรุปสําหรับผูบริหาร 3 

3. บทนํา 4 

4. วิธีการประเมิน 5 

5. ผลการประเมินตัวบงชี้ 1.1   6 

6. ผลการประเมินรายตัวบงชี ้(องคประกอบที ่2-6)   7 

7. ผลการดําเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 8 

8. ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสตูร 9 

6. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดทีค่วรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ 10 

7. ภาคผนวก 16 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษา 2558 ไดมาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีระดับ

คุณภาพอยูในระดับปานกลาง (2.88 คะแนน) ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 

องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยมี 1 องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบที่ 2) และมี 4 องคประกอบ 

อยูในระดบัปานกลาง (องคประกอบที่ 3, 4, 5 และ 6)  

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ 

องคประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 นอย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องคประกอบที ่1 ผาน  

องคประกอบที ่2 4.31 ดีมาก (2 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่4 2.59 ปานกลาง (3 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบงชี้) 

องคประกอบที ่6 3 ปานกลาง (1 ตัวบงชี้) 

เฉล่ียรวมทกุตัวบงชี ้

ของทกุองคประกอบ 

2.88 ปานกลาง (13 ตัวบงชี้) 
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บทนํา 

 

ช่ือหลักสูตร 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสถติิ  ชื่อยอ วท.บ.(สถติ)ิ 

ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Statistics 

 ภาควชิาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

รหัสหลักสูตร  

 25450091100966 

 

วัตถุประสงคของหลักสูตร   

 1. เพ่ือผลติบัณฑติใหมคีวามรูทางดานสถติ ิคณิตศาสตร คอมพิวเตอร และวิทยาศาสตร และมี

ความสามารถศึกษา คนควา และวิจัย เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรูอยางมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 2. เพ่ือผลติบัณฑติใหเปนนักสถติิในวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม เกษตร การแพทย การศึกษา และอ่ืนๆ 

 3. เพ่ือผลติบัณฑติใหมคีุณธรรม และจริยธรรม 

 

รายช่ืออาจารยประจําหลักสูตร (ขอมูลปจจุบัน) 

ลําดับ 
ช่ือ-นามสกลุ 

(ระบุตําแหนงทางวิชาการ) 

คุณวุฒิ (ทกุระดับ) 

สาขาวิชา 

1 อาจารยกาญจนา  พานิชการ* วท.บ.(สถติิ)  

สต.ม.(สถติิ)   

M.S.(Operations Research) 

2 ผูชวยศาสตราจารยชตุิวรรณ  เพ็ญเพียร* วท.บ.(สถติิ) 

สต.ม.(สถติิ) 

3 ผูชวยศาสตราจารยรวีวรรณ  งามสันติกุล* กศ.บ.(คณิตศาสตร)  

สต.ม.(สถติิ) 

4 อาจารยสุกัญญา  อินทรภักดิ ์ วท.บ.(คณิตศาสตร)  

วท.ม. (สถติิประยุกต) 

5 อาจารยอิทธิเทพ  นวาระสุจิตร กศ.บ.(คณิตศาสตร) 

กศ.ม.(คณิตศาสตร) 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกทีส่ถาบันน้ัน ๆ กําหนดขึ้น 

ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห/เปรียบเทยีบผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ในทกุองคประกอบคุณภาพวาเปนไป

ตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

2. ใหหลักสตูรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู

เกณฑและมาตรฐานทีต่ั้งไว 

3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมสรางคุณภาพ ขอเสนอแนะ

เพ่ือการพัฒนา การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยีย่ม 

 ศึกษา SAR วิเคราะหดัชนีบงชี ้และองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ตามเกณฑ

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร รวบรวมหลกัฐานขอมูลเพ่ิมเตมิโดย 

 สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยีย่มชม 

 สัมภาษณ และจดบันทึก 

 อาจารยประจําหลักสตูร 

 อาจารยผูสอน 

 บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 นิสติ/ศษิยเกา 

 ผูใชบัณฑติ 

 ศึกษาจากเอกสาร 
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ผลการประเมิน (สําหรบัหลกัสูตรปริญญาตรี)  

เกณฑการประเมิน 
ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

องคประกอบที่ 1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

1. จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกิน

กวา 1 หลักสูตรไมไดและประจําหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 

ผาน  

2. คุณสมบัติของ

อาจารยประจํา

หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือ

ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ

สาขาวิชาที่เปดสอน อยางนอย 2 คน 

ผาน  

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาที่กําหนด 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/

สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6) หมาย

เหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 

หรือ หลักสูตร 6 ป ประกาศใชในปที่ 8 

ผาน  

ผลการประเมินตัวบงชีท้ี่ 1.1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสถติิ  ผาน 
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ผลการประเมินรายตัวบงชี้ (สําหรบัหลกัสูตรปริญญาตรี)  

 

เกณฑการประเมิน 
ผลการดําเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ คะแนน 

องคประกอบที่ 2  บัณฑิต     4.31 

ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

   4.30 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป 

      4.31 

องคประกอบที ่3 นิสิต    2.33 

ตัวบงชี้ที่  3.1  การรับนิสิต        2 

ตัวบงชี้ที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานิสิต      2 

ตัวบงชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนิสิต       3 

องคประกอบที ่4  อาจารยประจําหลักสูตร   2.59 

ตัวบงชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยประจํา

หลักสูตร  

     3 

ตัวบงชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารยประจําหลักสูตร   3   2.78 

    ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

      0 

     ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

      3.33 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 

      5 

ตัวบงชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารยประจําหลักสูตร       2 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   2.75 

ตัวบงชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร       2 

ตัวบงชี้ที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

     2 

ตัวบงชี้ที่  5.3 การประเมินผูเรียน        2 

ตัวบงชี้ที่  5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

     5 

องคประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    

ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู       3 

คะแนนเฉล่ียตัวบงชี้ องคประกอบที่ 2 - 6  (จํานวน 13 ตัวบงชี้) ตัวต้ัง 37.39 

         ตัวบงชี้ 13 

    คะแนน 2.88 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(ตัวบงชี้ในตารางจะใชสําหรับหลักสูตรที่ไมมี มคอ.1 เทานั้น สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1 ใหปรับใชตามที่ระบุไวใน มคอ. 2 ของหลักสูตรนั้น )ๆ 

 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

1 อาจารยประจําหลักสูตร มีสวนรวมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผาน  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคลอง

กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

ผาน  

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน แตละภาคการศึกษา 

ใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

4 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงาน

ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม

แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

ผาน  

5 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

ผาน  

6 มีการทวนสอบผลการเรียนทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละป

การศึกษา 

ผาน  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน

การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว 

ผาน  

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ผาน  

9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

ผาน  

10 บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ผาน  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี

ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 

5.00 

ผาน ความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/บัณฑิต

ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เทากับ 4.19 

คะแนน (โปรดระบุ) 

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 

n/a  
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 

ผลการ

ดําเนินงาน 

เหตุผล 

(กรณีผลการดําเนินงาน “ไมผาน”) 

รวมตัวบงชี้ในปนี ้ 11 

จํานวนตัวบงชีในปนี้ที่ดําเนินการผาน 11 

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี ้ 11 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ   มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว 

 

ตารางการวิเคราะหคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลกัสตูร 

องค 

ประกอบ 

ที่ 

คะแนน 

ผาน 

จํานวน 

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน 

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน  

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 - 
6 

2 - - 4.30, 4.31 
(2.1,2.2) 

4.31 ดีมาก 

3 3 2, 2, 3  

(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.33 ปานกลาง 

4 3 3, 2.78, 2 

(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.59 ปานกลาง 

5 4 2 

(5.1) 

2, 2, 5 

(5.2,5.3,5.4) 

- 2.75 ปานกลาง 

6 1 - 3 

(6.1) 

- 3 ปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 2.88 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 2.40 3.00 4.31 ...........   
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จุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  

แนวทางเสริมสรางคุณภาพ และขอเสนอแนะ 

 

ผลประเมินเชิงคุณภาพ 

องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงหลกัสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลมุประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเนือ่งและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสรมิสรางคุณภาพ 

1. คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาอยูในระดับดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นิสิต 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสรมิสรางคุณภาพ 

  

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. แนวทางการสงเสริมพฒันาทักษะการเรียนรู

ในศตวรรษที่ 21  

2. อัตราการจบการศึกษา 

3. การประเมินกระบวนการเพื่อการพัฒนาการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

 

 

 

1. หลักสตูรควรระบุทักษะที่ในศตวรรษที ่21 ที่

จําเปนสําหรับนิสติในหลักสตูรเพื่อที่จะสามารถจัด

โครงการทีเ่หมาะสมในการพัฒนาทักษะสําหรับนิสติ 

2. หลักสตูรควรมแีนวทางในการสนับสนุน 

สงเสริมใหผูเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

3. หลักสตูรควรพิจารณาผลการดําเนินงานที่

เกดิขึ้นและวิเคราะหขอมูลเชงิประจักษเพือ่ใหทราบ

วาชองวางทีเ่กดิขึ้นระหวางผลการดําเนินงานและ

เปาหมายทีแ่ทจริงของกระบวนการคืออะไร เพื่อ

หลักสตูรจะไดทราบแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการใหดีขึ้นไดอยางไร 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที ่3.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่3.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่3.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 4: อาจารยประจําหลกัสูตร 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสรมิสรางคุณภาพ 

1. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสตูรควรมแีนวทางในการสงเสริมให

อาจารยทุกคนผลติผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. อัตรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสตูรควรมีการวิเคราะหความเสีย่งใน

ดานอตัรากําลงัของอาจารยประจําหลักสตูร และ

จัดทําแผนระยะยาวเพือ่ทําใหไดมาซึ่งอตัรากําลังที่

เพยีงพอเพื่อใหเกิดความยดืหยุนในการบริหารจัดการ

หลักสตูร 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที ่4.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่4.3  ..................................................................................................................................... 
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องคประกอบที่ 5: หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผูเรียน 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสรมิสรางคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การประเมินกระบวนการเพื่อการพัฒนาการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

2. การเขยีนผลการดําเนินงานในประเด็นของการ

ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร และ

ประเด็นของการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัตาม

ความกาวหนาในศาสตรทางดานสถติยิังไมชดัเจน 

 

 

 

 

1. หลักสตูรควรพิจารณาผลการดําเนินงานที่

เกดิขึ้นและวิเคราะหขอมูลเชงิประจักษเพือ่ใหทราบวา

ชองวางที่เกดิขึ้นระหวางผลการดําเนินงานและ

เปาหมายทีแ่ทจริงของกระบวนการคืออะไร เพื่อ

หลักสตูรจะไดทราบแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนการใหดีขึ้นไดอยางไร 

2. หลักสตูรควรแสดงกระบวนการรวมไปถึงผล

การดําเนินงานที่เกิดขึ้นในประเด็นของการออกแบบ

หลักสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร และประเด็น

ของการปรับปรุงหลักสตูรใหทันสมยัตาม

ความกาวหนาในศาสตรทางดานสถติิ โดยจะตอง

แสดงรายละเอยีดทีช่ดัเจนวาผลการดําเนินการที่ผาน

มาเปนอยางไร การประเมินกระบวนการจากผลที่

เกดิขึ้นพบประเด็นทีส่ําคญัใดบาง และจะมีแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนากระบวนการอยางไร 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที ่5.1  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่5.2  ..................................................................................................................................... 

ตัวบงชี้ที ่5.3  ..................................................................................................................................... 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกีย่วของ 
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องคประกอบที่ 6: สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 

จุดแข็ง/ประเด็นทีช่ื่นชม แนวทางเสรมิสรางคุณภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

1. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ

ประเมินเพื่อใหเกดิผลที่ดขีึ้นอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

 

1. หลักสตูรควรมีการนําผลที่ไดจากการประเมิน

กระบวนการมาหาแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาให

ดขีึ้นครบถวนทกุประเด็น ไดแก การมีสวนรวมของ

อาจารยประจําหลักสตูรในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ความเหมาะสมเพยีงพอของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู รวมไปถึงกระบวนการประเมินความพึงพอใจ

ของอาจารยและนิสติที่มตีอสิง่สนับสนุนการเรียนรู 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานทีโ่ดดเดน 

 

 

 

โปรดระบุเหตุผลในการไดคะแนน 4 ขึ้นไป  

ตัวบงชี้ที ่6.1  ..................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก  

Common DataSet 
ขอมูลพ้ืนฐานของหลักสูตร (เชิงปริมาณ) ปการศึกษา 2558 

ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ตัวบงชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1 จํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 29 คน   

2 จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด 14 คน   

3 ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจาการประเมินบัณฑิต 4.30 คะแนน   

4 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมิน 48.28 รอยละ   

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

5 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 25 คน   

6 จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 29 คน   

7 รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 86.21 รอยละ   

8 คารอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปเทียบ

คะแนนเต็ม 5 

4.31 คะแนน   

ตัวบงชี้ที่ 2.2  (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

9 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาโท) 

10 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพลักษณะใดลักษณะหน่ึง (0.10)   ชิ้น   

11 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

12 จํานวนบทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.40) 

 ชิ้น   

13 จํานวนวารสารทางวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูลแตสถาบันนําเสนอสภาอนุมัติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.   (0.40) 

  ชิ้น   

14 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

15 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพิ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

16 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับชาติตามประกาศ ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

17 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

18 จํานวนบทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน   ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ฐานขอมูลระดับชาติ  ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

19 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

20 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ   นํ้าหนัก   

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาโท) 

21 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

 ชิ้น   

22 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)  ชิ้น   

23 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)  ชิ้น   

24 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)  ชิ้น   

25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)  ชิ้น   

26 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

27 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค  นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

28 จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด   คน   

ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ (ระดับปริญญาเอก) 

29 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (0.20) 

  ชิ้น   

30 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ (0.40) 

  ชิ้น   

31 บทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมมีอยูในฐานขอมูล แต

สถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

  ชิ้น   

32 ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

33 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2 

(0.60) 

     

34 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลที่เปน

ที่ยอมรับระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ 

ก.พ.อ.(0.80) 

  ชิ้น   

35 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

(0.80) 

  ชิ้น   

36 บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูล

ระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

37 ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

38 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค (ระดับปริญญาเอก) 

39 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  (0.20) 

  ชิ้น   

40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

41 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรระดับชาติ (0.60)   ชิ้น   

42 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   

43 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ(1.00)   ชิ้น   

44 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ    นํ้าหนัก   

45 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

ตัวบงชี้ที่ 4.2  คุณภาพอาจารย 

 ประเด็นที่ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

46 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 คน   

47 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน   

48 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 รอยละ   

49 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเทียบ คะแนนเต็ม 

5 คะแนน 

0 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

50 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 2 คน   

51 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 40 รอยละ   

52 คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คะแนนเต็ม 5 

คะแนน 

3.33 คะแนน   

 ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

 ระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ 

53 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

54 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 ชิ้น   

55 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

1 ชิ้น   

56 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ   (0.40) 

  ชิ้น   

57 จํานวนบทความวิจัยฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูในฐานขอมูล 

แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ ก.พ.อ. 

(0.40) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

58 จํานวนบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ไมอยูใน

ฐานขอมูล แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันเพื่ออนุมัติวารสารเหลาน้ี ตามประกาศ 

ก.พ.อ. (0.40) 

  ชิ้น   

61 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร (0.40)   ชิ้น   

59 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

60 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 (0.60) 

  ชิ้น   

62 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

63 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่อยูใน

ฐานขอมูลที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานขอมูลระดับนานาชาติ

ตามประกาศ ก.พ.อ.  (0.80) 

  ชิ้น   

64 จํานวนบทความวิจัย ที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ที่ 1 (0.80) 

1 ชิ้น   

65 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 1 (0.80) 

  ชิ้น   

66 จํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

1 ชิ้น   

67 จํานวนบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏใน

ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. (1.00) 

  ชิ้น   

68 จํานวนผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบัตร (1.00)   ชิ้น   

69 จํานวนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว 

(1.00) 

  ชิ้น   

70 จํานวนผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ (1.00)   ชิ้น   

71 จํานวนผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

(1.00) 

  ชิ้น   

72 จํานวนตําราที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

73 จํานวนหนังสือที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว (1.00)   ชิ้น   

74 จํานวนตําราที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   

75 จํานวนหนังสือที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ (1.00) 

  ชิ้น   
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ลําดับ รายการ 
ผลการ

ดําเนินงาน 
หนวย 

หมาย

เหตุ 

76 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการ 2.2 นํ้าหนัก   

 ระดับคุณภาพงานสรางสรรค 

77 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online (0.20) 

  ชิ้น   

78 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน (0.40)   ชิ้น   

79 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ (0.60.)   ชิ้น   

80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ (0.80)   ชิ้น   

81 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)   ชิ้น   

82 ผลรวมคานํ้าหนักงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

83 ผลรวมคานํ้าหนักผลงานวิชาการและงานสรางสรรค    นํ้าหนัก   

 ประเด็นที่ 4.2.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในวารสารระดับชาติหรือ

นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

84 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

  ชิ้น   

85 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร   คน   

86 จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตออาจารยประจําหลักสูตร   ชิ้น/คน   

ตัวบงชี้ที่ 5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

87 คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย / บัณฑิตใหมที่มีตอ

คุณภาพหลักสูตร (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

4.19 คะแนน  
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กําหนดการการประเมินคณุภาพภายใน 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสถิต ิ

คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ประจําปการศกึษา 2558 

 

วันที่ 12  เดือนกรกฎาคม 2559   

เวลา กจิกรรม สถานที ่

09.00 –10.30 น. ผูประเมินตรวจหลักฐานหลักสตูร วท.บ.สถติ ิ
หอง 10-210 

อาคาร 10 

10.30 –10.45 น. รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

10.45 – 12.00 น. ผูประเมินตรวจหลักฐานหลักสตูร วท.บ.สถติ ิ
หอง 10-210 

อาคาร 10 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

13.00 – 15.00 น. ผูประเมินสมัภาษณผูรับผดิชอบหลกัสตูร 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

15.15 – 15.30 น. รับประทานอาหารวางและเคร่ืองดื่ม 
หอง 10-210 

อาคาร 10 

15.30 – 16.30 น. 
ผูประเมินนําเสนอผลการประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในของ

หลักสตูร วท.บ.สถติ ิ

หอง 10-210 

อาคาร 10 
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ภาคผนวก จ  ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
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ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นางสาวกาญจนา พานิชการ 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Miss Karnchana Panichakarn 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ทีอ่ยู 114  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18058 

E-mail karnchan@g.swu.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

ระดับการศึกษา วุฒกิารศกึษาทีไ่ดรับ สถานที่ศกึษา ปทีจ่บการศกึษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (สถติ)ิ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

บางเขน 

2536 

ปริญญาโท สต.ม. (สถติิ)   

M.S. (Operations 

Research)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 

Rutgers, The State University 

of New Jersey, USA 

2540 

2546 

บทความวิชาการ 

1.  กาญจนา พานิชการ สิริภคั อนุรักษพฒุิ และอิทธิเทพ นวาระสุจิตร. ปจจัยที่มคีวามสําคญัตอการตดัสินใจ 

            เลอืกที่ทํางานของนิสติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถติ ิชั้นปที ่4, วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร   

            เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพือ่การเรียนรู, ปที่ 7 ฉบบัที ่1, หนา 115 – 123, 2559.    

ทุนวจิัยที่ไดรับ 

1. โครงการวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนเร่ืองสถติิในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยใชเคร่ืองคํานวณเชงิ

กราฟ แหลงทุน งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2559 

(หัวหนาโครงการวิจัย) 

เอกสารประกอบการสอน 

สถติคิณิตศาสตร 1  สถติคิณิตศาสตร 2   การวิเคราะหการถดถอย   การวิจัยดําเนินการ 

ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบ  

สถ 112 หลกัสถติ ิ1   สถ 221 สถติคิณิตศาสตร 1   สถ 222 สถติิคณิตศาสตร 2    สถ 341 การวิเคราะหการ

ถดถอย    สถ 348 ชีวสถติ ิ   สถ 441 การวิเคราะหหลายตวัแปร   สถ 442 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท    

สถ 452 การวิจัยดําเนินการ 1    สถ 472 สมัมนาทางดานสถติ ิ   สถ 473 โครงงานสถติิ 1    สถ 474 โครงงาน

สถติ ิ2 
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ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ผศ.ชตุิวรรณ เพ็ญเพยีร 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Assistant Professor Chutiwon Penpian    

ตําแหนงวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ทีอ่ยู 114  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18061 

E-mail chutiwon@g.swu.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

ระดับการศึกษา วุฒกิารศกึษาทีไ่ดรับ สถานที่ศกึษา ปทีจ่บการศกึษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (สถติ)ิ  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2524 

ปริญญาโท สต.ม. (สถติิ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2526 

บทความวิชาการ 

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

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

            Journal of Ecology & Development. Volume 30, Issue No. 3, pp. 80 – 87, 2015.  

หนังสอื ตํารา 

.  ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. วิธีการทางสถิติ 1. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2539 

2.  ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. สถิติไมอิงพารามิเตอร. กรุงเทพมหานคร : คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

วิโรฒ, 2539 

ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบ (ของหลกัสูตรเลมนี้) 

สถ 112 หลกัสถติ ิ1   สถ 213 หลักสถติ ิ2   สถ 242 สถติไิมอิงพารามิเตอร   สถ 342 แผนแบบการทดลอง    

สถ 472 สมัมนาทางดานสถติ ิ   สถ 473 โครงงานสถติ ิ1    สถ 474 โครงงานสถติ ิ2 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

สถ 243 สถติิสําหรับวิทยาศาสตร  
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ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นางสาวสุกญัญา อินทรภักดิ ์

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Miss Sukanya Intarapak 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ทีอ่ยู 114  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18064 

E-mail sukanyain@g.swu.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

ระดับการศึกษา วุฒกิารศกึษาทีไ่ดรับ สถานที่ศกึษา ปทีจ่บการศกึษา 

ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลยันเรศวร 2545 

ปริญญาโท วท.ม. (สถติปิระยุกต)  มหาวิทยาลยัเชยีงใหม 2548 

ปริญญาเอก Ph.D. (Mathematics) มหาวิทยาลยัมหดิล 2559 

บทความวจิัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ (Conference/Abstract/Proceedings) 

1.  Intarapak, S., The Survey of Attitudes toward Statistics in Thai Version. Proceedings of 2015  

            International Symposium on Education and Psychology – Fall Session. Kyoto, Japan.  

บทความวิชาการ 

1.  Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the Decision in Choosing Career of Science  

            Graduates in Thailand, International Journal of Applied Bussiness and Economic  

            Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 2857 – 2864, 2016.  

ทุนวจิัยที่ไดรับ 

1. โครงการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหปจจัยทีส่งผลตอการเลือกงานทําหรือการศกึษาตอของบัณฑติ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แหลงทุน งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2558 (หัวหนาโครงการวิจัย) 

เอกสารประกอบการสอน 

วิธีการทางสถติ ิ  เทคนิคการเลือกตัวอยาง    

ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบ  

สถ 112 หลกัสถติ ิ1   สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอยาง    สถ 349 ระเบยีบวิธีวิจัย    สถ 441 การวิเคราะห

หลายตัวแปร    สถ 443 การโปรแกรมเชงิสถติ ิ   สถ 472 สัมมนาทางดานสถติ ิ   สถ 473 โครงงานสถติ ิ1    

สถ 474 โครงงานสถติ ิ2 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรอื่น 

สถ 241 วิธีการทางสถติ ิ1  
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ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) นายอิทธิเทพ นวาระสุจิตร 

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Mr.Itthithep Navarasuchitr 

ตําแหนงวิชาการ อาจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ทีอ่ยู 114  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18063  

E-mail itthithep@g.swu.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

ระดับการศึกษา วุฒกิารศกึษาทีไ่ดรับ สถานที่ศกึษา ปทีจ่บการศกึษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2545 

ปริญญาโท กศ.ม. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2548 

บทความวิชาการ 

1.  กาญจนา พานิชการ สิริภคั อนุรักษพฒุ ิและอทิธิเทพ นวาระสุจิตร. ปจจัยที่มคีวามสําคญัตอการตดัสินใจ 

            เลอืกที่ทํางานของนิสติ/นักศึกษา สาขาวิชาสถติ ิชั้นปที ่4, วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร  

            เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพือ่การเรียนรู, ปที่ 7 ฉบบัที ่1, หนา 115 – 123, 2559.    

เอกสารประกอบการสอน 

คณิตศาสตร 1   คณิตศาสตร 2   แคลคลูสั 1 

ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบ  

คณ 115 แคลคูลสั 1    คณ 116 แคลคลูัส 2    คณ 221 พชีคณิตเชงิเสนเบื้องตน    คณ 381 คณิตศาสตรกับ

การประมวลผลเชิงสัญลักษณ  
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ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ผศ.รวีวรรณ งามสันติกลุ  

ชื่อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) Assistant Professor Raweewan Ngamsuntikul    

ตําแหนงวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

ทีอ่ยู 114  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

เบอรโทรศัพท 026495000  ตอ 18629 

E-mail raweewon@g.swu.ac.th 

ประวัติการศกึษา 

ระดับการศึกษา วุฒกิารศกึษาทีไ่ดรับ สถานที่ศกึษา ปทีจ่บการศกึษา 

ปริญญาตรี กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2523 

ปริญญาโท สต.ม. (สถติิ)  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 2526 

บทความวิชาการ 

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

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

            Journal of Ecology & Development. Volume 30, Issue No. 3, pp. 80 – 87, 2015.  

2. รววีรรณ งามสันติกุล, การทํานายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติระดับปริญญาตรีชั้นปที1่ ภาควิชา 

            คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทีผ่านการคดัเลือกบคุคลเขาศกึษา 

            แบบรับตรง, วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสิ่งแวดลอมเพือ่การเรียนรู, ปที่ 6  

            ฉบับที ่2, หนา 127 – 140, 2558.  

3.  Intarapak, S., Ngamsuntikul, R., Model to Predict the Decision in Choosing Career of Science  

            Graduates in Thailand, International Journal of Applied Bussiness and Economic  

            Research. Volume 14, Issue No. 5, pp 2857 – 2864, 2016.  

ทุนวจิัยที่ไดรับ 

1. โครงการวิจัยเร่ืองการทํานายผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติระดับปริญญาตรีชั้นปที1่ ภาควิชาคณิตศาสตร 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ทีผ่านการคัดเลอืกบคุคลเขาศึกษาแบบรับตรง แหลงทุน 

งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2557 (หัวหนาโครงการวิจัย)  

2. โครงการวิจัยเร่ืองการวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการเลือกงานทําหรือการศกึษาตอของบัณฑติ คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ แหลงทุน งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2558 (ผูรวมโครงการวิจัย) 

3. โครงการวิจัยเร่ืองการจัดการเรียนการสอนเร่ืองสถติเิพื่อการวิจัยโดยใชเคร่ืองคํานวณเชงิกราฟ แหลงทุน 

งบประมาณเงินรายไดคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจําป 2559 (หัวหนาโครงการวิจัย) 
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หนังสอื ตํารา 

1. รวีวรรณ งามสันติกุล. การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS-X. นครปฐม : คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2531 

ภาระงานสอนที่รบัผิดชอบ  

สถ 112 หลกัสถติ ิ1  สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย   สถ 343 การวิเคราะหขอมลูโดยโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถติิ    สถ 344 การวิเคราะหอนุกรมเวลา   สถ 345 การควบคมุคุณภาพเชงิสถติิ    สถ 346 ทฤษฏีการ

ตดัสินใจ    สถ 472 สมัมนาทางดานสถติ ิ   สถ 473 โครงงานสถติ ิ1    สถ 474 โครงงานสถติิ 2 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
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เปรียบเทียบโครงสรางหลกัสตูรและรายละเอียดการปรบัปรุง 

 

1. เปรียบเทียบโครงสรางหลกัสูตร 

โครงสราง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 

เกณฑ

มาตรฐาน

หลักสูตร

ระดับ

ปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 

โครงสราง 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

รายละเอียด หนวยกิต หนวยกิต รายละเอียด หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 30 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 93 84 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 

2.1  วิชาแกน  24  2.1  วิชาแกน   24 

2.1.1  วิชาวิทยาศาสตร 

         และคณิตศาสตรพื้นฐาน 

18  2.1.1  วิชาแกนวิทยาศาสตร 

         และคณิตศาสตรพื้นฐาน 

18 

2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา  6  2.1.2  วิชาแกนเฉพาะสาขา 6 

2.2   วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 69  2.2  วิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 66 

2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 6  2.2.1  วิชาพัฒนาทักษะการเรียนรู 6 

2.2.2  วิชาเฉพาะดานบังคับ 39  2.2.2  วิชาเฉพาะดานบังคับ 42 

2.2.3  วิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา 24  2.2.3  วิชาเฉพาะดานเลือก      ไมนอยกวา 18 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 6 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 

รวม ไมนอยกวา 129 120 รวม ไมนอยกวา 126 
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2. รายละเอียดการปรับปรุง 

2.1  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
หมายเหตุ กลุมวชิาภาษา กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              

SWU 111 Thai for Communication                                              

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาองคประกอบการสื่อสารและกลวิธีการใช

ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การเขยีนพรรณนาความ

สรุปความ ยอความ ขยายความ และการ

สังเคราะหความคิดเพ่ือการสื่อสาร ฝก

ปฏิบตัิการใชภาษาเพ่ือสื่อสารในสถานการณตาง 

ๆ ดวยกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร              

SWU 111 Thai for Communication                                              

                                               3(2-2-5) 

ศึกษาองคประกอบของการสื่อสาร ทั้งการฟง 

การพูด การอาน การเขยีน การสงัเคราะห

ความคดิ และกลวิธีการใชภาษาไทยเพ่ือการ

สื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยเนนทักษะการ

เขียนสรุปความ ยอความ ขยายความ และ

พรรณนาความ 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 1                    

SWU 121 English for Effective 

Communication I                       3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะทางดานภาษาเพ่ือการสื่อสารในยคุ

โลกาภิวัตน โดยเรียนรู เขาใจและฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน เขียน คําศพัทใน

ชีวิตประจําวัน ดวยกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายทัง้ในและนอกหองเรียน สงเสริมการ

เรียนรูแบบพ่ึงพาตน นําภาษาอังกฤษไปใชใน

การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ และเปน

พ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนรูภาษาตอไป 

มศว 121 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 1                   

SWU 121 English for Effective 

Communication 1                      3(2-2-5) 

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการฟง

และการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการ

ทําแบบฝกหัดการฟงและการพูด โดยใช

กระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศทีห่ลากหลายทัง้ในและนอกหองเรียน 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

(ภาษาอังกฤษ) 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 2                    

SWU 122 English for Effective 

Communication II                      3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะดานภาษาและกระบวนการเรียนรู

เพ่ือการสื่อสารในยุคโลกาภิวัตน โดยฝกทักษะ

ภาษาดานการฟง พูด อาน และเขียน ดวยสื่อ

กระบวนการเรียนรูและเทคโนโลยีสารสนเทศที่

มศว 122 ภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพการ

สื่อสาร 2                    

SWU 122 English for Effective 

Communication 2                      3(2-2-5) 

ศึกษาและฝกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเนนการ

อานและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศในสถานการณตาง ๆ ผานการ

ทําแบบฝกหัดการอานและการเขยีน โดยใช

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

(ภาษาอังกฤษ) 

2. คําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
หลากหลาย สงเสริมการเรียนรูแบบพ่ึงพาตน 

สนับสนุนใหนําภาษาอังกฤษไปใชในการสราง

ความรวมมือในการเรียนรูและเปนประโยชนตอ

ตนเองและสังคม 

กระบวนการเรียนรู สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศทีห่ลากหลายทัง้ในและนอกหองเรียน 

มศว 123 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาต ิ1               

SWU 123 English for International 

Communication I                       3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน 

เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

เรียนรูภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษา

นานาชาต ิเพ่ือพัฒนาความสามารถทางดาน

ภาษาผานสื่อและกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลายทัง้ในและนอกหองเรียน  เรียนรู

วิธีการนําความรูและกระบวนการเรียนรูภาษาไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันและในการศึกษา  

เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต และเพ่ือพัฒนาตนให

เปนสวนหน่ึงของสงัคมไทยและสงัคมโลก 

ไมมี ตัดออก 

มศว 124 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

นานาชาต ิ2               

SWU 124 English for International 

Communication II                      3(2-2-5) 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อาน 

เขียน และดานการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

เพ่ิมพูนทักษะและประสบการณการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษในฐานะที่เปนภาษานานาชาติ  

พัฒนาการนําเสนอขอมูลและความคิด  สงเสริม

การเรียนรูภาษาอังกฤษผานสื่อและกระบวน 

การเรียนรูที่หลากหลายทั้งในและนอกหองเรียน 

นําความสามารถทางภาษาและการจัดการ

กระบวนการเรียนรูมาประยุกตใชสาํหรับการ

พัฒนาตนใหเปนผูเรียนภาษาแบบยัง่ยืน 

ไมมี ตัดออก 

   



141 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
มศว 131 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1  

SWU 131 French for Communication I  

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน โดย

เรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน 

และเขยีน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาฝร่ังเศสอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ไมมี ตัดออก 

มศว 132 ภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 2  

SWU 132 French for Communication II  

                                              3(2-2-5) 

บุรพวิชา : มศว 131 

ศึกษาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสารเบื้องตน ตอ

จากวิชาภาษาฝร่ังเศสเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน 

และเขียน ในชีวิตประจําวัน ในสถานการณที่

หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการ

เรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาฝร่ังเศสในระดับที่สูงขึ้น 

ไมมี ตัดออก 

มศว 133 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 1 

SWU 133 German for Communication I 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร โดย

เรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน 

และเขยีน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาเยอรมันอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ไมมี ตัดออก 

มศว 134 ภาษาเยอรมันเพ่ือการสื่อสาร 2 

SWU 134 German for Communication II 

                                              3(2-2-5) 

บุรพวิชา : มศว 133 

ไมมี ตัดออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร ตอ

จากวิชาภาษาเยอรมันเ พ่ือการสื่อสาร 1           

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด 

อ า น  แ ล ะ เ ขี ย น  ใ นชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  ใ น

สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและ

กระบวนการเ รียนรูที่หลากหลาย เ พ่ือเปน

พ้ืนฐานในการเรียนภาษาเยอรมันในระดับที่

สูงขึ้น 

มศว 135 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 

SWU 135 Chinese for Communication I 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร โดย

เรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อาน  

และเขยีน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลายทั้ง

ในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาจีนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

ไมมี ตัดออก 

มศว 136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2 

SWU 136 Chinese for Communication II 

                                              3(2-2-5) 

บุรพวิชา : มศว 135 

ศึกษาภาษาจีนเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร ตอจาก

วิชาภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 เพ่ือเพ่ิมพูน

ความรูและทักษะดานการฟง พูด อาน และ

เขียน ในชี วิตประจําวัน ในสถานการณที่

หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและกระบวนการ

เรียนรูที่หลากหลาย เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาจีนในระดับที่สูงขึ้น 

ไมมี ตัดออก 

มศว 137 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 1 

SWU 137 Japanese for Communication I 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาภาษาญีปุ่นเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารโดย

เรียนรูและฝกฝนทักษะดานการฟง พูด อานและ 

ไมมี ตัดออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
เขียน เพ่ือสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่หลาก หลาย 

ทั้งในและนอกหองเรียน เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการ

เรียนภาษาญี่ปุนอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

มศว 138 ภาษาญี่ปุนเพ่ือการสื่อสาร 2 

SWU 138 Japanese for Communication II 

                                              3(2-2-5) 

บุรพวิชา : มศว 137 

ศึกษาภาษาญี่ปุนเบื้องตนเพ่ือการสื่อสาร ตอ

จา ก วิ ช า ภา ษ า ญี่ ปุ น เ พ่ื อ ก า รสื่ อ ส า ร  1                   

เพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะดานการฟง พูด 

อ า น  แ ล ะ เ ขี ย น  ใ นชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  ใ น

สถานการณที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ดวยสื่อและ

กระบวนการเ รียนรูที่หลากหลาย เ พ่ือเปน

พ้ืนฐานในการเรียนภาษาญี่ปุนในระดับที่สูงขึ้น 

ไมมี ตัดออก 

กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี
กลุมวชิาพลานามัย หมายเหตุ 

มศว 145 สุขภาวะและวิถีชีวิตเชิงสรางสรรค 

SWU 145 Wellness and Healthy Lifestyle 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาหลักการและแนวคิดของสขุภาวะแบบองค

รวม การบูรณาการแนวคิดดังกลาวเขากับวิถี

ชีวิต โดยเนนการสรางเสริมศักยภาพสวนบุคคล

ของนิสิต ใหสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางกาย

และคุณภาพชีวิตของตนเอง ตลอดจนเลือกใชวิถี

ชีวิตในเชงิสรางสรรคไดอยางเหมาะสมกับบริบท

ทางสงัคม 

มศว 131 ลีลาศ 

SWU 131 Social Dance              1(0-2-1) 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเตนลีลาศใน

จังหวะตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทางกาย

และบุคลิกทีเ่หมาะสมสําหรับการเตนลีลาศ 

ตลอดจนมารยาทในการเตนลีลาศเพ่ือสุขภาพ 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา  

3. จํานวนหนวยกิต 

4. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

5. คําอธิบายรายวิชา 

- กลุมวชิาพลานามัย หมายเหตุ 

ไมมี มศว 132 สมรรถภาพสวนบุคคล 

SWU 132 Personal Fitness          1(0-2-1) 

หลักการพ้ืนฐานของการสรางและพัฒนา

สมรรถภาพทางกายดานความแขง็แรง ความเร็ว 

ความอดทน และความยดืหยุนของกลามเน้ือและ

รายวิชาใหม 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
การทํางานของระบบการไหลเวียนโลหิต 

ไมมี มศว 133 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ 

SWU 133 Jogging for Health        1(0-2-1) 

หลักการออกกําลังกายดวยการว่ิงเหยาะ การว่ิง

เหยาะที่มุงเนนความอดทนของระบบการ

ไหลเวียนโลหิตและความยืดหยุนของรางกาย 

การจัดโปรแกรมการออกกําลงักายดวยการว่ิง

เหยาะเพ่ือสุขภาพ 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 134 โยคะ 

SWU 134 Yoga                          1(0-2-1) 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการฝกโยคะ การฝก

ระบบการหายใจ ความออนตัว และความ

แข็งแรงของรางกายเพ่ือสุขภาพ 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 135 วายนํ้า 

SWU 135 Swimming                  1(0-2-1) 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนของการวายนํ้า การ

วายนํ้าทาตาง ๆ การเสริมสรางสมรรถภาพทาง

กาย กติกาการแขงขัน การเก็บรักษาอุปกรณ 

และความปลอดภยัในการวายนํ้าเพ่ือสุขภาพ 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 136 แบดมินตัน 

SWU 136 Badminton                  1(0-2-1) 

ทักษะการยืน การเคลื่อนที่ การจับไม การตลีูก

หนามือและหลงัมือ การตบ การสงลูก การเลน

ลูกหนาตาขาย กลวิธีการเลนประเภทเดีย่วและ

ประเภทคู การเก็บรักษาอุปกรณและความ

ปลอดภยัในการเลนแบดมินตันเพ่ือสขุภาพ 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 137 เทนนิส 

SWU 137 Tennis                       1(0-2-1) 

เทคนิคและทักษะเบื้องตนในการเลนเทนนิส 

มารยาทในการชมเทนนิส กติกาการแขงขัน 

กลวิธีการเลนประเภทเดีย่วและประเภทคู การ

เก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภัยในการเลน

เทนนิสเพ่ือสุขภาพ 

รายวิชาใหม 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ไมมี มศว 138 กอลฟ 

SWU 138 Golf                            1(0-2-1) 

ความเปนมาของกีฬากอลฟ ทักษะการยืน การ

จับไม การเหว่ียงไม กติกาการเลนกอลฟ การใช

และเก็บรักษาอุปกรณ และความปลอดภยัในการ

เลนกอลฟเพ่ือสุขภาพ 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 139 การฝกโดยการใชนํ้าหนัก 

SWU 139 Weight Training            1(0-2-1) 

เทคนิคการออกกําลงักายแบบใชเคร่ืองมือชวย 

หลักการปฏิบตัิ การฝกโดยการใชนํ้าหนักและ

การประยุกตกายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยาของ

ระบบโครงรางและกลามเน้ือ ควบคูไปกับ

การศึกษาเทคนิคการฝกโดยการใชนํ้าหนักเพ่ือ

สุขภาพ 

รายวิชาใหม 

กลุมวชิาวทิยาศาสตร คณิตศาสตร และ

เทคโนโลย ี

กลุมวชิาบูรณาการ (วทิยาศาสตร 

คณิตศาสตร และเทคโนโลยี) 

หมายเหตุ 

มศว 141 ทักษะการรูสารสนเทศ 

SWU 141 Information Literacy Skills 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาความสําคัญของระบบและกระบวนการ

สื่อสาร พัฒนาทักษะในการสืบคนและอางอิง

ขอมูล การใชซอฟตแวรตาง ๆ และการจัดการ

ความรูจากเครือขายอินเทอรเน็ต เพ่ือการเรียนรู

ตลอดชีวิต ตลอดจนฝกทักษะการนําเสนอขอมูล

สารสนเทศ โดยตระหนักในจรรยาบรรณ 

ผลกระทบที่มีตอบุคคลและสังคม รวมทัง้

กฎหมายที่เก่ียวของ 

มศว 141 ชีวิตในโลกดิจิทัล 

SWU 141 Life in a Digital World   3(3-0-6) 

ศึกษาความสําคัญของกระบวนการสื่อสารและ

เทคโนโลยีในโลกดิจิทลั ทักษะการสืบคน การ

ประเมินสื่อสารสนเทศ การอางอิงขอมูล 

จริยธรรมและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ ภัยอันตราย

ในโลกดิจิทัลและแนวทางการปองกัน การ

นําเสนอในรูปแบบตางๆ การจัดการความรูเพ่ือ

การเรียนรูตลอดชีวิตและการรูเทาทันสื่อสาร

สนเทศและเทคโนโลย ี

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา  

2. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

3. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 241 แนวโนมเทคโนโลยีดิจิทัลและสังคม 

SWU 241 Digital Technology and Society 

Trends                                     2(1-2-3) 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคดิของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีผลกระทบตอสงัคมในดานวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิง่แวดลอม ประเมิน

รายวิชาใหม 
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พฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ

สมาชิก รวมทัง้วิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยี

ดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

มศว 144 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

SWU 144 Mathematics in Daily Life 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาคณิตศาสตรกับการใชเหตุผล ความรูทาง

สถิตคิณิตศาสตรสําหรับผูบริโภค คณิตศาสตร

กับศิลปะ คณิตศาสตรกับการแกปญหาใน

ชีวิตประจําวัน และเปนฐานความคิดในเชิง

ตรรกะและเหตผุล การเรียนรูและการดํารงชีวิต

ในสังคม 

มศว 242 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 

SWU 242 Mathematics in Daily Life 

                                              3(3-0-6) 

ศึกษาวิ ธีคิดและหลักการคณิตศาสตร กับ

ความคิดในเชิงตรรกะและเหตุผล คณิตศาสตร

สํ า ห รั บ ผู บ ริ โ ภ ค แ ล ะก า รคํ า น ว ณ ภ า ษี 

คณิตศาสตรกับความงาม การวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การแปลความหมาย การประยุกตใช

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา  

2. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

3. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 243 การจัดการทางการเงินสวนบุคคล 

SWU 243 Personal Financial  

Management                             3(3-0-6) 

ศึกษาวิวัฒนาการและแนวคดิของเทคโนโลยี

ดิจิทัลที่มีผลกระทบตอสงัคมในดานวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ การเมือง และสิง่แวดลอม ประเมิน

พฤติกรรมการบริโภคเทคโนโลยีของสังคมและ

สมาชิก รวมทัง้วิเคราะหแนวโนมของเทคโนโลยี

ดิจิทัลในสังคมโลกอนาคต 

รายวิชาใหม 

มศว 142 วิทยาศาสตรเพ่ือการพัฒนาคณุภาพ

ชีวิตและสิ่งแวดลอม 

SWU 142 Science for Life Quality 

Development                           3(2-2-5) 

ศึกษากระบวนการคดิทางวิทยาศาสตร 

วิทยาศาสตรประยุกต และเทคโนโลยี ศึกษา

ระบบนิเวศวิทยาเพ่ือใหเขาใจถงึความสําคัญของ

การอยูรวมกันอยางสมดุล รวมทั้งศึกษา

ผลกระทบของความเจริญทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่มีตอสิง่แวดลอม สงัคม และ

เศรษฐกิจ เพ่ือปลูกฝงใหตระหนักถงึความสําคัญ

ของธรรมชาติสิง่แวดลอม เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

มศว 244 วิทยาศาสตรเพ่ือชวิีตและสิ่งแวดลอม

ที่ด ี

SWU 244 Science for Better Life and 

Environment                             3(3-0-6) 

ศึกษาเจตคตแิละกระบวนการคิดทาง

วิทยาศาสตร ระบบนิเวศวิทยาและความสําคญั

ของการอยูรวมกันอยางสมดุล วิทยาศาสตร

ประยุกต เทคโนโลย ีผลกระทบของความเจริญ

ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่มีตอวิถชีีวิต 

เศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดลอม และการประยุกตใช

วิทยาศาสตรอยางรูเทาทันและเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา  

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 
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ชีวิตและสันติสุขอยางยัง่ยืน 

ไมมี มศว 245 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และสังคม 

SWU 245 Science, Technology and 

Society                                     2(2-0-4) 

ศึกษากระบวนทัศน และวิธีคดิของ

นักวิทยาศาสตรที่มีบทบาทในเหตุการณสําคญั

ของโลก ผลกระทบของวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีในมิติทางสงัคม การสะทอนคิด

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับบริบทสงัคมไทย

ในปจจุบัน 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 246 วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ                      

SWU 246 Healthy Lifestyle          2(2-0-4) 

ศึกษาองคประกอบและความสําคัญของสขุภาพ

แบบองครวม ปจจัยสาํคญัที่มีผลตอสุขภาพ โรค

วิถีชีวิตกับพฤติกรรมการใชชีวิตของมนุษย 

สาเหตุ วิธีปองกันและการรักษา การพัฒนาวิถี

ชีวิตเชงิสรางสรรคและการประยุกตใชนวัตกรรม

ทางวิทยาศาสตร 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 247 อาหารเพ่ือชีวิต                      

SWU 247 Food for Life               2(1-2-3) 

ศึกษาความสําคัญของอาหารและโภชนาการ

สําหรับทุกชวงวัย อาหารเพ่ือสุขภาพ สมุนไพร 

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อันตรายจากอาหารและ

มาตรฐานความปลอดภยั หลักการเลือกซ้ือและ

การเก็บรักษาอาหาร การเลือกบริโภคดวยปญญา 

และการฝกประกอบอาหารอยางงายจากวัตถุดิบ

ที่ปลอดภยัและมีคุณคา 

รายวิชาใหม 

มศว 143 พลังงานทางเลือก 

SWU 143 Alternative Energy        3(2-2-5) 

ศึกษาผลกระทบจากการใชพลงังานกระแสหลัก

ที่เก่ียวของกับปรากฏการณโลกรอน ภาวะเรือน

กระจก และความไมยัง่ยืนทางเศรษฐกิจ 

ความหมายและความสําคัญของการใชพลังงาน

มศว 248 พลังงานทางเลือก 

SWU 248 Alternative Energy        2(2-0-4) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั กระบวนการ 

บทบาทและผลกระทบของการใชพลังงานหลัก

และพลังงานทดแทน ปรากฏการณโลกรอน การ

อนุรักษพลังงานอยางมีสวนรวม การใชพลังงาน

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทัศนที่

มีตอการจัดการพลงังานใหมีความเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกวา

เปาหมายทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดยีว การ

สรางภูมิคุมกันใหเกิดขึ้นในระบบพลังงาน การ

สรางภูมิปญญาและเทคโนโลยีในการใช

ทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่น เพ่ือสงผลตอการ

ดําเนินชีวิตที่สันติสขุและยั่งยืน 

อยางมีประสิทธิภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

การจัดการพลงังานชุมชน ขยะชุมชน และวัสดุ

เหลือใช ดวยภูมิปญญาและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 341 ธุรกิจในโลกดิจิทัล 

SWU 341 Business in a Digital World  

                                               2(1-2-3) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการทาํธุรกิจในโลกดิจิทัล 

แนวปฏิบตัิ หลักจริยธรรมและกฎหมายที่

เก่ียวของ นวัตกรรมดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 

รายวิชาใหม 

มศว 341 วิทยาศาสตรฟสิกส กฎของธรรมชาติ 

พลังงาน และจิต 

SWU 341 Physical Science, Laws of 

Nature, Energy and Spirit           3(2-2-5) 

ศึกษาความรูดานวิทยาศาสตรฟสิกสทีเ่ปนความ

จริงของธรรมชาต ิเชน ทฤษฎขีองกาลเิลโอ   

กฏของนิวตัน ทฤษฎขีองไอนสไตน ทฤษฎีสสาร-

พลังงาน ทฤษฎีสัมพันธภาพ ทฤษฎีฟสิกสค

วอนตั้ม  ทฤษฎีเทอรโมไดนามิกส  นําไปสูความ

เขาใจเร่ืองของกฎของธรรมชาต ิพลงังาน และ

ความจริงแทของจิต 

ไมมี ตัดออก 

กลุมวชิาศิลปศาสตร  
กลุมวชิาบูรณาการ  

(มนุษยและสังคมศาสตร) 

หมายเหตุ 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย 

SWU 151 General Education for Human 

Development                           3(2-2-5) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และคุณคาของ

วิชาศึกษาทั่วไป ทั้งทางดานมนุษยศาสตร 

มศว 151 การศึกษาทั่วไปเพ่ือพัฒนามนุษย 

SWU 151 General Education for Human 

Development                           3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั และคุณคาของ

วิชาศึกษาทั่วไป ประวัติและปรัชญาของ

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
สังคมศาสตร วิทยาศาสตร ศาสตรและศิลป โดย

เนนการพัฒนาศักยภาพการรับรูและการสื่อสาร 

การแสวงหาความรู การพัฒนาจิตใจ การพัฒนา

เชาวนปญญา ใหสามารถคดิวิเคราะห 

สังเคราะห และแสวงหาแนวทางในการ

แกปญหา เพ่ือใหผูเรียนเปนบัณฑติที่มีคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปาหมายที่

แทจริงของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม 

จิตใจ และปญญา การพัฒนาทักษะการเรียนรู 

การสื่อสาร การคดิวิเคราะห การสังเคราะห และ

การแกปญหาอยางมีวิจารณญาณ 

2. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 251 มนุษยกับสงัคม 

SWU 251 Man and Society         3(2-2-5) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยและสังคม 

ทั้งสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี

ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนํา

ความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม มีความ

รับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มี

คุณธรรมจริยธรรม ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ 

และอารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยู

รวมกันในสังคมและธรรมชาติสิง่แวดลอมอยาง

สันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่

พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 161 มนุษยในสังคมแหงการเรียนรู 

SWU 161 Human in Learning Society  

                                              2(2-0-4) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสงัคม ทัง้

สังคมไทยและสงัคมโลก ผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมตอการดําเนินชีวิตและ

สิ่งแวดลอม ความสาํคญัของการแสวงหาความรู

อยางตอเน่ือง และการดําเนินชีวิตอยางมี

คุณธรรมจริยธรรมในสังคมแหงการเรียนรู 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา  

3. จํานวนหนวยกิต 

4. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

5. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 358 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย            

SWU 358 Music and Human Spirit  

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาและแสวงหาประสบการณทางดานดนตรีที่

กวางและหลากหลาย ดนตรีจากอดตีและรวม

สมัย ดนตรีตะวันออกและตะวันตก ดนตรีไทย 

ดนตรีพ้ืนบาน ดนตรีที่พัฒนาจากอดีตกาล 

ดนตรีในบริบทของวัฒนธรรม ดวยสื่อและ

กระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย 

มศว 251 ดนตรีและจิตวิญญาณมนุษย            

SWU 251 Music and Human Spirit  

                                              2(1-2-3) 

ศึกษาวิเคราะหจิตวิญญาณ อารมณ และ

พฤติกรรมของมนุษย โดยใชดนตรีเปนเคร่ืองมือ

ในการเรียนรูคุณคาของตนเองและบริบทของ

สังคม รวมทั้งฝกประยุกตและถายทอดศิลปกรรม

แบบบูรณาการสูสาธารณชน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                             

SWU 252 Aesthetics for Life        3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร แสวงหา

ประสบการณและคุณคาของสุนทรียะที่มีตอ

การดํารงชีวิต ศึกษาสุนทรียศาสตรในเชิงบูรณา

การ ทั้งที่เ ก่ียวของกับธรรมชาติ ศิลปะ การ

มศว 252 สุนทรียศาสตรเพ่ือชีวิต                             

SWU 252 Aesthetics for Life        3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดทางดานสุนทรียศาสตร 

สุนทรียศาสตรในเชงิบูรณาการทัง้ที่เก่ียวของกับ

ธรรมชาติ ศิลปะ การแสดง ดนตรี วรรณกรรม 

สุนทรียะที่ผสานสัมพันธกับบริบทสังคม 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

2. คําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
แสดง ดนตรี วรรณกรรม สุนทรียะที่ผสาน

สัมพันธกับบริบทสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรูสื่อ 

และประสบการณที่หลากหลาย 

วัฒนธรรม และธรรมชาติสิง่แวดลอม 

ไมมี มศว 253 สุนทรียสนทนา                          

SWU 253 Dialogue                     2(1-2-3) 

ศึกษาฐานคดิ ทฤษฎี กลวิธี แนวทางปฏิบตัิของ

สุนทรียสนทนา ระดับของการสื่อสาร การ

ประยุกตใชสุนทรียสนทนาในการดําเนินชีวิต โดย

การแลกเปลีย่นประสบการณ การถายทอด

ความคดิและความรูสึกรวมกันผานศิลปะการฟง

อยางลึกซ้ึง การเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ 

และการฝกปฏิบตัิสุนทรียสนทนาในสถานการณ

ที่หลากหลาย 

รายวิชาใหม 

มศว 357 ศิลปะและความคิดสรางสรรค   

SWU 357 Art and Creativity         3(2-2-5) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับมนุษยและสังคม 

ทั้งสงัคมไทยและสงัคมโลก โดยมุงใหผูเรียนมี

ความเขาใจในพฤติกรรมของมนุษย และนํา

ความรูมาพัฒนาตนเองใหรูเทาทันสังคม มีความ

รับผิดชอบ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มี

คุณธรรมจริยธรรม ซาบซ้ึงในวัฒนธรรม ศิลปะ 

และอารยธรรมของมนุษย มีจิตสํานึกในการอยู

รวมกันในสังคมและธรรมชาติสิง่แวดลอมอยาง

สันติ ตระหนักในหนาที่รับผิดชอบและบทบาทที่

พึงมีในฐานะพลเมืองและสมาชิกของสังคม 

มศว 254 ศิลปะและความคิดสรางสรรค 

SWU 254 Art and Creativity 

                                              2(1-2-3) 

ศึกษาคนควาเก่ียวกับพลงัความคดิสรางสรรค

และจินตนาการที่กอใหเกิดความงามและ

สุนทรียะในงานศิลปะนานาประเภท ในบริบท

วัฒนธรรมที่หลากหลาย 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 255 ธรรมนูญชีวิต 

SWU 255 Constitution For Living  2(1-2-3) 

ศึกษาหลักธรรมนูญชีวิต วินัยชีวิต กฎการสราง

ทุนชีวิต การนําชีวิตไปสูเปาหมายทีด่งีาม 

หลักการปฏิบตัิตนในฐานะสมาชิกที่ดขีองชุมชน 

และหลักการพัฒนาชีวิต โดยการวิเคราะหและ

สรางแนวทางการพัฒนาตนเองพรอมฝกปฏิบตั ิ

รายวิชาใหม 
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ไมมี มศว 256 การอานเพ่ือชีวิต 

SWU 256 Reading for Life            2(2-0-4) 

ศึกษาหลักการอานจับใจความ วิเคราะห ตีความ 

วิจารณและประเมินคางานเขียน โดยการอาน

จากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 

รายวิชาใหม 

มศว 356 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 

SWU 356 Literature for Intellectual 

Powers                                    3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจาก

วรรณกรรมหลากรูปแบบ โดยเนนการศึกษาใน

เชิงคิดวิเคราะหที่กอใหเกิดพลงัปญญา พลงั

จินตนาการ และพลังในการดาํเนินชีวิต อันจะ

ชวยพัฒนาการดาํเนินชีวิตทีด่งีาม มีระเบยีบวินัย

และอุดมการณ 

มศว 257 วรรณกรรมและพลังทางปญญา 

SWU 257 Literature for Intellectual 

Powers                                    2(2-0-4) 

ศึกษาแนวคิด คุณคา และสุนทรียะจาก

วรรณกรรมไทยหลากรูปแบบทั้งในอดตีและรวม

สมัย การวิเคราะหวรรณกรรมที่กอใหเกิดพลัง

ทางปญญาและยกระดับจิตใจ 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 258 ศิลปะการพูดและการทําเสนอ 

SWU 258 Arts of Speaking and 

Presentation                             2(2-0-4) 

ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสําคญั 

ประเภทและกลวิธีการพูด การเตรียมภาษาและ

เน้ือหา การเรียบเรียงความคิด การรางบทพูด 

การพัฒนาวัจนภาษาและอวัจนภาษากับการพูด

ประเภทตาง ๆ 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 261 พลเมืองวิวัฒน 

SWU 261 Active Citizens             3(3-0-6) 

ศึกษาประวัติความเปนมาและวัฒนธรรมทาง

การเมืองการปกครองของไทย กระบวนทศัน

เก่ียวกับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

กฎหมาย ระบบภาษ ีหนาที่พลเมืองตาม

รัฐธรรมนูญ ความสําคัญของการยึดหลักสันติวิธี

ในการดําเนินชีวิต การมีจิตสํานึกสาธารณะและ

การมีสวนรวมลดความเหลื่อมล้าํในสังคม รวมทัง้

แนวทางการปรับตัวในฐานะพลเมืองอาเซียนและ

พลเมืองโลก 

รายวิชาใหม 
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มศว 361 ประวัตศิาสตรและพลงัขับเคลื่อน

สังคม 

SWU 361 History and Effects on Society                                    

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาคนควาขอมูลทางประวัติศาสตร 

ประวัติศาสตรไทยและประวัติศาสตรสากลที่

พัฒนาจากกระบวนการคดิของมนุษย 

ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคม 

ประวัติศาสตรการเมือง สงัคม  เศรษฐกิจ 

ศิลปวัฒนธรรม 

มศว 262 ประวัตศิาสตรและพลงัขับเคลื่อน

สังคม 

SWU 262 History and Effects on Society                                    

                                              2(2-0-4) 

ศึกษาคนควาขอมูลและเหตุการณสาํคญัทาง

ประวัติศาสตรที่เปนพลังขับเคลื่อนสังคมจาก 

อดีตสูปจจุบัน วิเคราะหกระบวนการเปลีย่น 

แปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และ

แนวโนมการกอรูปทางสงัคมในบริบทของโลกาภิ

วัตน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 354 มนุษยกับสันตภิาพ 

SWU 354 Man and Peace           3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสันติภาพและการจัดการ

ความขัดแยงในชีวิตครอบครัว ชุมชน สังคม 

ศึกษาหลักสันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความ

เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม 

รวมถึ ง แนวคิ ด และการปฏิ บั ติ ข องผู ที่ มี

อุดมการณที่เก่ียวกับสันติภาพ และสันติสุขของ

มวลมนุษยชาติ 

มศว 263 มนุษยกับสันตภิาพ 

SWU 263 Man and Peace           2(2-0-4) 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎเีก่ียวกับสันติภาพ หลัก

สันติธรรมจากศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ 

วัฒนธรรม และการจัดการความขดัแยงในชีวิต

ครอบครัว ชุมชน สงัคม รวมทัง้แนวคดิและการ

ปฏิบตัิของผูที่มีอุดมการณเก่ียวกับสันติภาพและ

สันติสุขของมนุษยชาต ิ

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 362 มนุษยกับอารยธรรม                      

SWU 362 Man and Civilization     3(2-2-5) 

ศึกษาและเปรียบเทียบวิวัฒนาการอารยธรรม

ตะวันตกและตะวันออก ตั้งแตยุคโบราณถึง

ปจจุบัน ตลอดจนการแพรขยายและการ

ถายทอดแลกเปลี่ยนอารยธรรมในดินแดนตาง 

ๆ ซ่ึงมีผลตอสภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

และวัฒนธรรมของ โลกปจ จุบั น รวมทั้ ง

การศึกษาในสวนที่เก่ียวกับอารยธรรมไทย ซ่ึง

เปนสวนหน่ึงของอารยธรรมโลก 

มศว 264 มนุษยในสังคมพหุวัฒนธรรม 

SWU 264 Human in Multicultural Society  

                                              2(2-0-4) 

ศึกษาความหมายและความสาํคญัของสังคมพหุ

วัฒนธรรม โดยการวิเคราะหปจจัยดานโครงสราง

ทางสงัคม เชื้อชาต ิศาสนา การศึกษา ที่มีผลตอ

ความเชื่อและวิถีชีวิตของกลุมคนในสังคม การ

เสริมสรางกระบวนทัศน และการปรับตัวใน 

สังคมพหุวัฒนธรรม 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา  

3. จํานวนหนวยกิต 

4. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

5. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 364 เศรษฐกิจในกระแสโลกาภิวัตน 

SWU 364 Economy in Globalization 

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาพ้ืนความรูเก่ียวกับเศรษฐศาสตร ปรัชญา

มศว 265 เศรษฐกิจโลกาภิวัตน 

SWU 265 Economic Globalization 

                                              3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจโลกาภิวัตน นโยบายทาง

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา  

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 
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เศรษฐกิจพอเพียง สภาพเศรษฐกิจไทยและ

เศรษฐกิจโลกในปจจุบัน และแนวโนมใน

อนาคตที่ มีผลกระทบตอการดํ า เ นินชี วิต 

ตลอดจนบทบาทและความสัมพันธขององคกร

ธุรกิจที่มีผลตอการดํารงชีวิตประจําวัน 

เศรษฐกิจของประเทศที่มีอิทธิพลตอโลกาภิวัตน 

การรวมกลุมทางเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน

ระหวางประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจโลก แนวโนม 

ในอนาคตและผลกระทบตอการดํารงชีวิต 

ตลอดจนแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ยืนตาม 

หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 266 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

SWU 266 Sufficiency Economy   2(2-0-4) 

ศึกษาภูมิหลงัและสภาพทั่วไปของสงัคมไทย 

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเทยีบ

กับเศรษฐศาสตรกระแสหลัก โดยการเรียนรูจาก

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดาํริ การ

วิเคราะหหาแนวทางประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตและการประกอบอาชีพ อันจะนําไปสูการ

พ่ึงตนเองบนความรับผิดชอบตอสงัคมและ

สิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนาอยางยัง่ยืนภายใต

กระแสโลกาภิวัตน 

รายวิชาใหม 

มศว 365 หลักการจัดการสมัยใหม 

SWU 365 Principles of Modern 

Management                            3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการ

จัดการสมัยใหม แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ

องคกร การจัดการทรัพยากรขององคกร 

ประเด็นตาง ๆ ที่นาสนใจเก่ียวกับแนวโนมใน

การจัดการสมัยใหม การจัดการที่เก่ียวของกับ

คน ภาวะผู นํา การพัฒนาองคกร และการ

พัฒนาสังคมที่กาวหนาและสันติสุข 

 

มศว 267 หลักการจัดการสมัยใหม 

SWU 267 Principles of Modern 

Management                            2(2-0-4) 

ศึกษาแนวคิดและหลักการจัดการ ทฤษฎีการ

จัดการสมัยใหม แนวคิดเก่ียวกับการจัดการ

องคกร การจัดการทรัพยากรมนุษย การพัฒนา

องคกร แนวโนมการจัดการสมัยใหมและการ

พัฒนาสงัคมอยางยัง่ยืน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 268 การศึกษาทางสงัคมดวย

กระบวนการวิจัย 

SWU 268 Social Study by Research  

                                              2(1-2-3) 

ศึกษาขอมูลและเหตุการณที่มีผลกระทบสําคญั

รายวิชาใหม 
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ตอการเปลีย่นแปลงทางสงัคมปจจุบันโดยการ

เรียนรูแบบวิจัยเปนฐาน เพ่ือใหเกิดความเขาใจ

อยางลึกซ้ึงและสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากการ

วิจัยไปสูการใชประโยชน 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

SWU 351 Personality Development                            

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพทั้งที่เปนรูปธรรม

และนามธรรมเพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดีงาม มีวินัย 

รูกาลเทศะ ทั้งในโลกสวนตัว ครอบครัว ชุมชน

และสังคม ทามกลางขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรมความเปนไทยทามกลางกระแสสังคม

โลก ดวยสื่อและกระบวนการเ รียนรูและ

ประสบการณที่หลากหลาย 

มศว 351 การพัฒนาบุคลิกภาพ 

SWU 351 Personality Development                            

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาความหมายและความสาํคญัของการพัฒนา

บุคลิกภาพ ความแตกตางระหวางบคุคล การ

วิเคราะหและประเมินบุคลิกภาพภายในและ

ภายนอกของตนเอง การพัฒนาเจตคติทีด่ีตอ

ตนเองและผูอ่ืน มารยาทพ้ืนฐานทางสงัคม 

ทักษะสื่อสารและการสรางสัมพันธภาพที่ดงีาม

กับผูอ่ืน 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ             

SWU 352 Philosophy and Thinking 

Process                                    3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญา ปรัชญาในเชิงบูรณา

การ ทั้ ง กระแสตะ วันออกและตะ วันตก 

พัฒนาการคิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่

เปนกระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สังคม 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม เพ่ือการดําเนินชีวิตที่ดี

งาม มีเหตุผล มีอุดมการณ มีคุณธรรมจริยธรรม 

มศว 352 ปรัชญาและกระบวนการคดิ             

SWU 352 Philosophy and Thinking 

Process                                    3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดและปรัชญาทัง้กระแสตะวันออก

และตะวันตกในเชงิบูรณาการ พัฒนาทักษะการ

คิดวิเคราะห สังเคราะห ปรัชญาที่เปน

กระบวนการคิดที่สัมพันธกับชีวิต สงัคม 

ธรรมชาติ สิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานความมีเหตุผล 

อุดมการณ และคุณธรรมจริยธรรม 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

2. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 353 มนุษยกับการใชเหตุผลและจริยธรรม                       

SWU 353 Man, Reasoning and Ethics     

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาการใชเหตุผลและจริยธรรม สรางเสริมให

เปนผู ใฝ รูความจริงและคิดอยาง มีเหตุผล 

ตลอดจนเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรม เหตุผล

จริยธรรมที่เก่ียวของกับตนเอง ผูอ่ืน และบริบท

ที่เก่ียวของ ดวยสื่อและกระบวนการเรียนรูที่

หลากหลาย 

มศว 353 การคดิอยางมีเหตุผลและจริยธรรม 

SWU 353 Logical Thinking and Ethics     

                                              3(3-0-6) 

ศึกษากระบวนการคดิอยางมีเหตุผลบนพ้ืน

ฐานความรู คุณธรรม จริยธรรม เรียนรู

ความสําคัญของวิธีคิดอยางมีเหตุผลจากตัวแบบ

ทางสงัคม และฝกพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรู 

ความจริง คดิอยางมีเหตผุล มีคุณธรรม 

จริยธรรม ดาํรงชีวิตอยางมีความสขุทามกลาง

พลวัตทางสงัคมและสิ่งแวดลอม 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา  

2. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

3. คําอธิบายรายวิชา 
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มศว 371 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม       

และเทคโนโลย ี                                                             

SWU 371 Creativity, Innovation and 

Technology                              3(2-2-5) 

ศึกษาคนควาและฝกปฏิบัติกระบวนการพัฒนา

ความคิดสรางสรรคดวยกระบวนการตาง ๆ  การ

จัดการภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยีชุมชนซ่ึงเก่ียวของกับ

เกษตรกรรม วิศวกรรม ศิลปหัตถกรรม ธุรกิจ

ชุมชน ความสัมพันธกับชุมชนและสิ่งแวดลอม 

โ ด ย เ น น ก ร ะ บ ว นก า ร เ รี ย น รู แ ล ะสื่ อ ที่

หลากหลาย 

มศว 354 ความคิดสรางสรรคกับนวัตกรรม          

SWU 354 Creativity and Innovation  

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี องคประกอบ วิธีการ

พัฒนาความคดิสรางสรรคและนวัตกรรม 

กฎหมายลิขสิทธ์ิและทรัพยสินทางปญญา 

กรณีศึกษาการพัฒนานวัตกรรมที่สําคัญของโลก 

การฝกปฏิบตัิพัฒนาความคิดสรางสรรคและ

นวัตกรรมเพ่ือชุมชนและสิง่แวดลอม พรอมทัง้

นําเสนอผลงานตอสาธารณชน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา  

3. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 355 พุทธธรรม                                  

SWU 355 Buddhism                   3(2-2-5) 

ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธ

ธรรมที่เก่ียวของกับการดํารงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชี วิตบนฐานพุทธธรรม ทั้ ง ในเชิ ง

วิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา เพ่ือเปน

แนวทางไปสูการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรมจรรยา 

มีระเบียบวินัยและสันติสุข 

มศว 355 พุทธธรรม                                  

SWU 355 Buddhism                   3(3-0-6) 

ศึกษาภูมิปญญาและกระบวนการคิดจากพุทธ

ธรรมที่เก่ียวของกับการดาํรงชีวิต การพัฒนา

คุณภาพชีวิตบนฐานพุทธธรรม ทัง้ในเชงิ

วิทยาศาสตร ปรัชญา และศาสนา การวิเคราะห

และพัฒนาแนวทางการดําเนินชีวิตที่มีศีลธรรม

และสันติสุข 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

2. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 366 จิตวิทยาสงัคม 

SWU 366 Social Psychology        3(2-2-5) 

ศึกษา จิต วิทย า พ้ืนฐานทางชี ว วิทยาของ

พฤติกรรมของมนุษย พฤติกรรมสังคม ตัวแปร

ตาง ๆ ทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรมและ

สภาวะทางจิตของมนุษย โครงสรางทางสังคม 

กระบวนการตาง ๆ ทางสังคม เจตคติ การรับรู

ทางสังคม ความสัมพันธระหวางบุคคล ความ

กาวราว พฤติกรรมและบทบาททางเพศ และ

การสื่อสาร การโฆษณาชวนเชื่อ และแนวทาง

การแกไขปญหาความขัดแยงทางสังคม 

มศว 356 จิตวิทยาสงัคมในการดําเนินชีวิต 

SWU 356 Social Psychology for Living                            

                                               2(2-0-4) 

ศึกษาโครงสรางและพฤติกรรมทางสงัคม  

พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่เก่ียวของกับพฤติกรรม

มนุษย ตัวแปรทางสังคมที่ทําใหเกิดพฤติกรรม

และสภาวะทางจิต การวิเคราะหพฤติกรรมของ

บุคคลและกลุมจากปรากฏการณทางสงัคม  

การหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยง การ

สงเสริมพฤติกรรมเอ้ือสงัคมและการดําเนินชีวิต

อยางมีความสขุ 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา 

3. จํานวนหนวยกิต 

4. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

5. คําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ไมมี มศว 357 สุขภาพจิตและการปรับตัวในสังคม 

SWU 357 Mental Health and Social 

Adaptability                              2(2-0-4) 

ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสราง

สุขภาพจิต การปรับตวัในสังคม การวิเคราะห

สาเหตุและการปองกันสุขภาพจิตเสื่อมโทรม 

รวมทั้งการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 358 กิจกรรมสรางสรรคเพ่ือพัฒนาชีวิต 

และสังคม 

SWU 358 Creative Activities for Life and 

Social Development                   2(1-2-3) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั ทรัพยากร 

ประเภทและรูปแบบของกิจกรรมสรางสรรค 

แลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณจากกิจกรรมที่

ตนเองสนใจ คนควาเพ่ิมเติม วิเคราะห 

สังเคราะห และพัฒนากิจกรรมใหมีคุณคาตอการ

พัฒนาชีวิตและสงัคม 

รายวิชาใหม 

ไมมี มศว 361 มศว เพ่ือชุมชน 

SWU 361 SWU for Communities   3(1-4-4) 

ศึกษาวิธีการและเคร่ืองมือศึกษาชุมชน 

กระบวนการมีสวนรวม โดยการบูรณาการการ

เรียนรูผานกิจกรรมนิสิต เพ่ือเสริมสรางความรู

ความเขาใจบริบทชุมชนดานวัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ สงัคม รวมทัง้เสริมสรางสัมพันธภาพที่

ดีและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาชุมชนอยางมีสวน

รวม 

รายวิชาใหม 

มศว 372 ภูมิปญญาทองถิ่น            

SWU 372 Local Wisdom             3(2-2-5) 

ศึกษาและคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญา

ชุมชน ภูมิปญญาที่เกิดจากกระบวนการคิด การ

เ รี ยน รู  ก า ร พัฒนาด วยการกระทํ า และ

ปฏิสัมพันธในชุมชน ภูมิปญญาในการดํารงชีวิต

รวมกับผู อ่ืน ภู มิปญญาในการอยู รวม กับ

มศว 362 ภูมิปญญาทองถิ่น            

SWU 362 Local Wisdom             2(1-2-3) 

ศึกษาคนควาภูมิปญญาทองถิ่น ความสัมพันธ

ของภูมิปญญาทองถิ่นกับการดาํรงชีวิตและ

พัฒนาการของชุมชน ตลอดจนผลกระทบของ

กระแสโลกาภิวัตนกับการพัฒนาภูมิปญญา

ทองถิ่น โดยการเรียนรูรวมกับชุมชน เพ่ือหา

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ธรรมชาติสิ่งแวดลอม ภูมิปญญาในการแสวงหา

คุณคาและตัวตนในความเปนมนุษย โดยเนน

กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

แนวทางสบืสานและพัฒนาตามบริบทสังคม 

รวมทั้งประยุกตใหเปนประโยชนตอการดํารง 

ชีวิต การพัฒนาชุมชน และการอนุรักษสิ่งแวด 

ลอม 

4. คําอธิบายรายวิชา 

มศว 374 สัมมาชีพชุมชน                            

SWU 374 Ethical Careers for Community  

                                              3(2-2-5) 

ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพในชุมชน เพ่ือ

สรางสัมมาชีพที่เขมแข็ง ปลูกฝง สรางสํานึก

และสรางความตระหนักในศักดิ์ศ รีชุมชน 

สัมมาชีพที่ผู กพันและเคารพในธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม สันติสุข คุณความดี ศิลปวัฒนธรรม 

และปรัชญาเศรษฐ กิจพอเ พียง  โดย เนน

กระบวนการเรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

มศว 363 สัมมาชีพชุมชน                            

SWU 363 Ethical Careers for Community  

                                              2(1-2-3) 

ศึกษาคนควาและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่ผูกพัน

และเคารพในธรรมชาติ สิ่งแวดลอม คุณธรรม 

และวัฒนธรรมโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เรียนรูรวมกับชุมชน เสริมสราง

จิตสํานึก ความสามัคค ีและความตระหนักใน

ศักดิ์ศรีของชุมชน อันจะทําใหเกิดแนวทางการ

พัฒนาสัมมาชีพชุมชนที่เขมแข็งและยัง่ยืน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

จํานวนชั่วโมงปฏิบตัิการ 

และจํานวนชั่วโมงที ่

ศึกษาดวยตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี มศว 364 กิจการเพ่ือสงัคม 

SWU 364 Social Enterprise          2(1-2-3) 

ศึกษาความหมาย ความสําคญั หลักการเปน

ผูประกอบการและกระบวนการบริหารจัดการ

กิจการเพ่ือสังคม เรียนรูกิจการเพ่ือสังคมใน

รูปแบบตางๆ วิเคราะห สังเคราะหองคความรู

จากกิจการเพ่ือสังคมตนแบบ และนําเสนอ

แนวทางสรางสรรคกิจการเพ่ือสงัคม พรอมทั้งฝก

ปฏิบตัิรวมกับชุมชน 

รายวิชาใหม 

มศว 363 มนุษยกับการเมือง 

SWU 363 Man and Politics         3(2-2-5) 

ศึกษาธรรมชาติของสงัคมมนุษยและสังคม

การเมือง  การจัดระเบียบทางการเมือง  องคกร

ที่ใชอํานาจการปกครอง  การรวมกลุมทาง

การเมือง  กระบวนการทางการเมือง  

พฤติกรรมและพลวัตทางการเมือง การ

บริหารงานของรัฐ  โดยเนนระบบการเมือง การ

ปกครอง และกฎหมายที่มีความสาํคญัตอการ

ดํารงชีวิตของมนุษย มนุษยที่มีคุณธรรม

ไมมี ตัดออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
จริยธรรม 

มศว 367 กฎหมายทั่วไป 

SWU 367 Legal Studies              3(2-2-5) 

ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย ลักษณะของ

กฎหมาย ความสัมพันธระหวางกฎหมายกับศีล 

ธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี  ประเภท 

ลําดับชั้น และหมวดหมูของกฎหมาย กฎหมาย  

สําคัญที่จําเปนตองรูในการดาํเนินชีวิต โดยเนน

กระบวนการเรียนรู และสื่อที่หลากหลาย 

ไมมี ตัดออก 

มศว 373 ภูมิลักษณชุมชน 

SWU 373 Man and Community   3(2-2-5) 

ศึกษาคนควาเพ่ือพัฒนาภูมิลักษณชุมชน ภูมิ

ลักษณที่แสดงความเปนทองถิ่น ลักษณะเฉพาะ 

และความผสานสัมพันธในชุมชนในบริบทของ

พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร พ้ืนที่ทางวัฒนธรรม และ

พ้ืนที่ทางชาติพันธุ บนฐานของคุณธรรม 

จริยธรรม และความดงีามโดยเนนกระบวนการ

เรียนรูและสื่อที่หลากหลาย 

ไมมี ตัดออก 

มศว 375 ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

ชุมชน 

SWU 375 Good Governance in 

Community Management          3(2-2-5) 

ศึกษาคนควา ปลูกฝงแนวคิด และการปฏิบัติ

ธรรมาภิบาลการบริหารจัดการชุมชน บริหาร

จัดการบนความถูกตองและนิติธรรม ความ

โปรงใสเชื่อถือได การอธิบายตรวจสอบได การมี

สวนรวม การรับผิดชอบตอบทบาทและหนาที่

เพ่ือกานพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชนให

เขมแข็งและยัง่ยืน โดยเนนกระบวนการเรียนรู

และสื่อที่หลากหลาย 

ไมมี ตัดออก 
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2.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

หมายเหตุ วิชาแกนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน 

วิชาแกนวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร

พ้ืนฐาน 

คม 190  ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป 1         

CH 190 General Chemistry Laboratory I  

                                              1(0-2-1) 

การใชอุปกรณพ้ืนฐานทางเคมี ความปลอดภัย

ในหองปฏิบตัิการ และการทดลองที่สอดคลอง

กับหัวขอในรายวิชา  คม 100 

คม 190  ปฏิบตัิการเคมีทั่วไป 1         

CH 190 General Chemistry Laboratory I  

                                               1(0-3-0) 

ฝกทักษะการใชอุปกรณพ้ืนฐานทางเคมี ความ

ปลอดภยัในหองปฏิบตัิการ ทาํการทดลองและ

วิเคราะหผลทีเ่ก่ียวกับ ปริมาณสัมพันธ คาคงตัว

ของแกส การลดลงของจุดเยือกแขง็ การจัดเรียง

อนุภาคในของแขง็ อินดเิคเตอร การไทเทรต  

การทดสอบหมูฟงกชันในสารประกอบอินทรีย 

การทดสอบสมบตัิของสารชีวโมเลกุล 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ และจํานวน

ชั่วโมงทีศ่ึกษาดวยตนเอง 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1          

BI 191 Biology Laboratory I         1(0-2-1) 

บุรพวิชา :  ชว 101 หรือเรียนควบคู 

ปฏิบตัิการชีววิทยาที่สอดคลองกับวิชา ชว 101 

ชว 191  ปฏิบัติการชีววิทยา 1           

BI 191 Biology Laboratory I          1(0-2-1) 

ปฏิบตัิการชีววิทยาเก่ียวกับโครงสรางและหนาที่

องคประกอบของเซลลทัง้โพรแคริโอตและยแูคริ

โอต สารเคมีและปฏิกิริยาเคมีในเซลล  หลักการ

ถายทอดลักษณะทางพันธุกรรมและสารพันธุ 

กรรม การแบงเซลล ความหลากหลายของ

สิ่งมีชีวิตไดแก ไวรัส มอเนอราโพรทสิต เหด็ รา 

พืชและสัตว ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับ

สภาวะแวดลอม และวิวัฒนาการ 

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

ฟส 100  ฟสิกสทั่วไป 1                   

PY 100 General Physics              3(3-0-6) 

กลศาสตรของระบบอนุภาค วัตถุแขง็เกร็ง 

สมบัติของสสาร กลศาสตรของของไหล ความ

รอนและอุณหพลศาสตร คลื่น เสยีง แสง 

สนามไฟฟาและอันตรกิริยาทางไฟฟา 

สนามแมเหล็กและอันตรกิริยาทางแมเหล็ก 

สนามแมเหล็กไฟฟาที่ขึ้นกับเวลา ฟสิกส

ควอนตัม  ฟสิกสนิวเคลียร 

ฟส 100  ฟสิกสทั่วไป 1                   

PY 100 General Physics               3(3-0-6) 

หลักการพ้ืนฐานทางกลศาสตร ไฟฟาและ

แมเหล็ก อิเล็กทรอนิกส คลื่นแมเหล็กไฟฟา แสง

และอุปกรณทัศนศาสตร เสียง อุณหพลศาสตร 

ฟสิกสยุคใหม ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน และ

การประยุกตใช 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 
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ฟส 180  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1      

PY 180 General Physics Laboratory  

                                              1(0-2-1) 

ปฏิบตัิการในเร่ืองที่สอดคลองกับ ฟส 100 

ฟส 180  ปฏิบัติการฟสิกสทั่วไป 1       

PY 180 General Physics Laboratory  

                                               1(0-2-1) 

ปฏิบตัิการในเร่ืองที่เก่ียวกับ การวัดอยางละเอียด 

การใชมัลติมิเตอร การใชออสซิลโลสโคป การ

เคลื่อนที่ ของไหล กฎของบอยด  เสียง  แสงและ

ทัศนูปกรณ ไฟฟา ความตานทานไฟฟา ความจุ

ไฟฟา 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

วิชาแกนเฉพาะสาขา วิชาแกนเฉพาะสาขา  

ไมมี       สถ 112 หลักสถิต ิ1                        

ST 112 Principles of Statistics I   3(2-2-5) 

มโนมติพ้ืนฐานของสถติิ สถติิพรรณนา การแจก

แจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปกต ิ

การแจกแจงคาตัวอยาง การประมาณคาและการ

ทดสอบสมมุติฐานสําหรับคาเฉลี่ยของประชากร 

1 กลุม ความแตกตางของคาเฉลีย่ของประชากร 

2 กลุม สัดสวนของประชากร 1 กลุม ความ

แตกตางของสดัสวนของประชากร 2 กลุม ความ

แปรปรวนของประชากร 1 กลุม  อัตราสวน

ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุม  การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

รายวิชาใหม 

ไมมี       คณ 217 คณิตศาสตรสาํหรับสถิต ิ       

MA 217 Mathematics for Statistics  

                                               3(3-0-6)   

บุรพวิชา : คณ 116 

เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะห 3 มิติ อนุพันธ

ยอยของฟงกชันหลายตัวแปรและการประยุกต  

ระบบพิกัดเชงิขั้ว ปริพันธหลายชั้นและการ

ประยุกต 

รายวิชาใหม 

วิชาแกนเฉพาะสาขา วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก หมายเหตุ 

สถ 245  ชวีสถติ ิ                          

ST 245 Biostatistics                  3(3-0-6) 

บุรพวิชา : สถ 242  หรือไดรับความเห็นชอบ 

สถ 348  ชวีสถติ ิ                           

ST 245 Biostatistics                   3(2-2-5) 

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาและขอมูล

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนชั่วโมง
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
จากภาควิชาคณิตศาสตร  

ศึกษาและวิเคราะหขอมูลทางชีววิทยาและ

ขอมูลทางระบาดวิทยาดวยการวิเคราะห  ขอมูล

จําแนกประเภท  การวิเคราะหตารางการจร 2 

ทาง และ 3 ทาง  เชน รีเลทีฟริสค ออดเรโช  

การทดสอบ    คอคแครน-แมนเทล-แฮนสเซล   

และแมนเทล-แฮนสเซล  คอมมอนออดเรโช   

การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก  การวิเคราะห

การรอดชีพ 

ทางระบาดวิทยาดวยการวิเคราะหขอมูลจําแนก

ประเภท  การวิเคราะหตารางการจร 2 ทาง และ 

3 ทาง  การวิเคราะหการถดถอยโลจิสติก  การ

วิเคราะหการรอดชพี การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิต ิ

 

ปฏิบตัิการ และจํานวน

ชั่วโมงทีศ่ึกษาดวยตนเอง 

3. บุรพวิชา 

4. คําอธิบายรายวิชา 

5. ยายหมวดวิชาจาก 

วิชาแกนเฉพาะสาขาเปน

วิชาเฉพาะดานเลือก 

หมวด ก 

วิชาแกนเฉพาะสาขา วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข หมายเหตุ 

คณ 381  คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิง

สัญลักษณ                                   

MA 381 Mathematics with Computer 

Algebra System                         3(2-2-5) 

ลิมิต อนุพันธ ปริพันธไมตรงแบบ อนุพันธยอย 

ปริพันธสองชั้น ปริพันธสามชั้นและการประยุกต 

ผลบวก n  เทอมของลําดับ การลูเขาลูเขาลูออก

ของอนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง อนุกรมเทเลอร  

การแกสมการหลายตวัแปร การแกระบบสมการ 

ฟงกชันเวียนเกิดและฟงกชันอ่ืน ๆ   การหาคา

และประมาณคาสาํหรับฟงกชันการแจกแจง

ความนาจะเปนแบบตาง ๆ ไดแก การแจกแจง

ทวินาม   การแจกแจงปวสซง  การแจกแจงไฮ

เพอรจีออเมตริก  การแจกแจงยูนิฟอรมแบบไม

ตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง  การแจกแจงปกต ิ 

การแจกแจงเบตา  การแจกแจงแกมมา  การ

แจกแจงไคกําลงัสอง  การแจกแจงท ี  การแจก

แจงเอฟ  วิชาน้ีเนนการศึกษาในเชงิการนําไปใช  

ใหเนนการคํานวณและการแสดงกราฟโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประมวล ผลเชงิ

สัญลักษณ 

คณ 381  คณิตศาสตรกับการประมวลผลเชิง

สัญลักษณ                                    

MA 381 Mathematics with Computer 

Algebra System                          3(2-2-5) 

ลิมิต อนุพันธ ปริพันธไมตรงแบบ อนุพันธยอย 

ปริพันธสองชั้น ปริพันธสามชั้นและการประยุกต 

ผลบวก n  เทอมของลําดับ การลูเขาลูเขาลูออก

ของอนุกรมอนันต อนุกรมกําลัง อนุกรมเทเลอร  

การแกสมการหลายตวัแปร การแกระบบสมการ 

ฟงกชันเวียนเกิด การหาคาและประมาณคา

สําหรับฟงกชันความนาจะเปนของการแจกแจง

ทวินาม  การแจกแจงปวซง  การแจกแจงไฮเพอร

จีออเมตริก  การแจกแจงยูนิฟอรมแบบไม

ตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง  การแจกแจงปกต ิ 

การแจกแจงบีตา  การแจกแจงแกมมา  การแจก

แจงไคกําลังสอง  การแจกแจงท ี  การแจกแจง

เอฟ  วิชาน้ีเนนการศึกษาในเชิงการนําไปใช  ให

เนนการคํานวณและการแสดงกราฟโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ประมวล ผลเชงิ

สัญลักษณ 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

2. ยายหมวดวิชาจากวิชา

แกนเฉพาะสาขาเปนวิชา

เฉพาะดานเลือก หมวด ข 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
วิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู วิชาพัฒนาทกัษะการเรียนรู หมายเหตุ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 1 

SCI 301 English for Science I        3(3-0-6) 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการฟงและ

การพูดในเน้ือหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 

วทศ 301 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 1 

SCI 301 English for Science I        3(2-2-5) 

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียน 

ความเขาใจหลักไวยากรณ โครงสรางและสํานวน

ที่ใชในเน้ือหาบทเรียนและบทความทาง

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

และจํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ 

2. คําอธิบายรายวิชา 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 2 

SCI 301 English for Science II       3(3-0-6) 

ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษดานการอานและ

การเขียนในเน้ือหาเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร และ/หรือสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวของ 

วทศ 302 ภาษาอังกฤษสาํหรับวิทยาศาสตร 2 

SCI 301 English for Science II        3(2-2-5) 

ศึกษาและฝกทักษะการอาน ฟง พูด และเขียน

ภาษาอังกฤษ ในการตีความและสงัเคราะห 

บทเรียนและบทความทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

และจํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ 

2. คําอธิบายรายวิชา 

วิชาเฉพาะดานบังคับ วิชาเฉพาะดานบังคับ หมายเหตุ 

คณ 221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน        

MA 221 Elementary Linear Algebra  

                                              3(3-0-6) 

ระบบสมการเชิงเสนและเมตริกซ ตัวกําหนด 

ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชงิเสน เวกเตอร

เจาะจงของการแปลงเชงิเสน การประยุกต 

หมายเหต ุ: วิชาน้ีเนนมโนมติและเทคนิคการ

คํานวณ แตไมเนนการพิสูจน จึงไมอนุญาต

สําหรับผูเรียน คณ 323 มาแลว 

คณ 221 พีชคณิตเชิงเสนเบื้องตน        

MA 221 Elementary Linear Algebra  

                                               3(3-0-6) 

ระบบสมการเชิงเสนและเมตริกซ ตัวกําหนด 

ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชงิเสน เวกเตอร

ลักษณะเฉพาะของการแปลงเชงิเสน การ

ประยุกต 

หมายเหต ุ: วิชาน้ีเนนเทคนิคการคํานวณ แตไม

เนนการพิสูจน จึงไมอนุญาตสําหรับผูเรียน คณ 

323 มาแลว 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร     

CP 111 Computer  Programming  3(2-2-5) 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสงู การเขยีน

โปรแกรมเชงิโครงสรางดวยภาษาขั้นสงู  และ

การประยุกตใชงาน 

คพ 111 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 1   

CP 111 Computer Programming I  

                                               3(2-2-5) 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ

ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสงู ตัวแปร  

ตัวดําเนินการ นิพจน โครงสรางควบคุม ฟงกชัน 

อารเรย สตริง พอยนเตอร ตัวแปรแบบโครงสราง 

การแกปญหา และประยุกตใชงาน 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
คพ 342 ระบบฐานขอมูล                                           

CP 342 ระบบฐานขอมูล                 3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดของระบบฐานขอมูล หลักการ

ทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล  ภาษาเชิง

โครงสรางสาํหรับการจัดการและการเรียกใช

ฐานขอมูล  การรักษาความปลอดภัยของ

ฐานขอมูล การกูคืนระบบฐานขอมูล และการ

ออกแบบระบบฐานขอมูลตามกรณีศึกษา 

คพ 342 ระบบฐานขอมูล 

CP 342 Database Systems          3(2-2-5) 

คณิตศาสตรที่เก่ียวของ การสรางแบบจําลองและ

ออกแบบฐานขอมูลเชงิสัมพันธ การทาํใหเปน

บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสราง

แฟมขอมูลและการทําดัชนี กระบวนการสอบ 

ถามขอมูล การรักษาความปลอดภยัฐานขอมูล 

ความคงสภาพของขอมูล รายการการเปลีย่น 

แปลง การควบคุมภาวะความพรอมและการฟน

สภาพ 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

และจํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 241 วิธีการทางสถติ ิ1             

ST 241 Statistical Methods I        3(3-1-5) 

มโนมติพ้ืนฐานของสถติิ สถติิพรรณนา การแจก

แจงทวินาม การแจกแจงปวสซง การแจกแจง

ปกติ การแจกแจงการชักตวัอยาง การประมาณ

คาและการทดสอบสมมติฐานสําหรับคาเฉลี่ย

ของประชากร 1 กลุม ความแตกตางของ

คาเฉลี่ยของประชากร 2 กลุม สัดสวนของ

ประชากร    1 กลุม ความแตกตางของสัดสวน

ของประชากร 2 กลุม ความแปรปรวนของ

ประชากร 1 กลุม  ความแปรปรวนของ

ประชากร 2 กลุม  วิชาน้ีเนนถงึการประยกุต

ของวิธีการทางสถิติกับขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถติ ิ

ไมมี 

 

ตัดออก 

สถ 242 วิธีการทางสถติ ิ2             

ST 242 Statistical Methods I        3(3-1-5) 

บุรพวิชา : สถ 241  หรือไดรับความเห็น 

ชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดยีว การวิเคราะหความ

แปรปรวนสองทาง การทดสอบภาวะความ

เหมาะสมและการทดสอบภาวะอิสระโดยการ

ทดสอบไคกําลงัสอง  การถดถอยเชงิเสนและ

สหสัมพันธเชงิเดียว  การถดถอยแบบพหคุูณ  

ไมมี 

 

ตัดออก 



164 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
สถิติไมอิงพารามิเตอรสําหรับประชากรตัง้แต 1 

กลุมขึ้นไป อนุกรมเวลาและเลขดรรชนีเบื้องตน 

วิชาน้ีเนนถึงการประยุกตของวิธีการทางสถิติกับ

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

ไมมี       สถ 111 คอมพิวเตอรเบื้องตน        

ST 111 Introduction to Computer   2(1-2-3) 

แนวความคดิของภาษาคอมพิวเตอร 

ระบบคอมพิวเตอร การออกแบบและการเขยีน

ผังงาน การเขียนโปรแกรมชนิดของขอมูล การรับ

และการสงขอมูล การแสดงผล การจัดการขอมูล 

รายวิชาใหม 

ไมมี       สถ 213 หลักสถิต ิ2                    

ST 213 Principles of Statistics II  3(2-2-5) 

บุรพวิชา : สถ 112  

การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว การ

วิเคราะหความแปรปรวนสองทาง สถติิไมอิง

พารามิเตอร  การวิเคราะหการถดถอยเชงิเสน

และการวิเคราะหสหสัมพันธอยางงาย การ

วิเคราะหการถดถอยพหคุูณ อนุกรมเวลา เลข

ดรรชนี สถติิชีพ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง

สถิต ิ

รายวิชาใหม 

สถ 321 สถติิคณิตศาสตร 1           

ST 321 Mathematical Statistics I  3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 116 หรือไดรับ

ความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร 

มโนมติของความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจก

แจงของตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปน    

การแจกแจงมารจินาล การแจกแจงแบบมี

เงื่อนไข อิสระสโตคาสติก การแจกแจงทวินาม 

การแจกแจงปวสซง การแจกแจงปกต ิการแจก

แจงแกมมา การแจกแจงไคกําลงัสอง การแปลง

ของตัวแปรสุมไมตอเน่ืองและตัวแปรสุมตอเน่ือง 

การแจกแจงท ี การแจกแจงเอฟ  เทคนิคแบบ

ฟงกชันโมเมนตเจนเนอเรตงิ การแจกแจงการชัก

สถ 221 สถติิคณิตศาสตร 1           

ST 221 Mathematical Statistics I   3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 217  

มโนมติของความนาจะเปน ตัวแปรสุมและตัว

แปรสุมรวม  การแจกแจงของตัวแปรสุม ฟงกชัน

ความนาจะเปน ฟงกชันความนาจะเปนตามขอบ 

ฟงกชันความนาจะเปนแบบมีเงื่อนไขความเปน

อิสระ การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง 

การแจกแจงปกต ิการแจกแจงแกมมา การแจก

แจงไคกําลังสอง การแปลงของตัวแปรสุม การ

แจกแจงท ี การแจกแจงเอฟ  ฟงกชันกอกําเนิด

โมเมนต การแจกแจงคาตัวอยาง ตัวสถติิอันดับ 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. บุรพวิชา 

3. คําอธิบายรายวิชา 
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ตัวอยาง 

สถ 322 สถติิคณิตศาสตร 2           

ST 322 Mathematical Statistics II  3(3-0-6) 

บุรพวิชา : สถ 321 หรือไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาคณิตศาสตร 

การประมาณคาแบบชวง การประมาณคาแบบ

จุด และสถติิซับฟเชยีนทโดยศึกษาถึง  ทฤษฎี

บทราโอ-แบล็คเวลล คอมพลีทเนส ยูนิคเนส   

เอกซโพเนนเชียลคลาสของฟงกชัน   พรอบาบิลิ

ทีเดนซิที และอ่ืน ๆ  การทดสอบสมมติฐานทาง

สถิติไดแก การทดสอบโมสเพาเวอรฟุล  การ

ทดสอบไลคลิฮูดเรโช 

สถ 322 สถติิคณิตศาสตร 2  

ST 322 Mathematical Statistics II  3(3-0-6) 

บุรพวิชา : สถ 221  

การประมาณคาแบบจุด  คุณสมบตัิของตัว

ประมาณ วงศชี้กําลงั ตัวประมาณที่ไมเอนเอียง

และมีความแปรปรวนต่ําสุดอยางเอกรูป การ

ประมาณคาแบบชวง การทดสอบสมมุตฐิาน 

ทฤษฎีบทเนยแมน-เพียรสัน การทดสอบที่มี

อํานาจสูงสดุ  การทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะ

เปน 

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย    

ST 341 Regression Analysis         3(3-1-5) 

การถดถอยเชงิเสนแบบเชิงเดยีวและแบบพหุคูณ  

การถดถอยเชงิเสนโคง การวิเคราะหสหสัมพันธ  

การวิเคราะหเศษตกคาง  การถดถอยโลจิสติก 

วิชาน้ีเนนถึงการประยุกตของวิธีการทางสถิติกับ

ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

สถ 341 การวิเคราะหการถดถอย    

ST 341 Regression Analysis          3(2-2-5) 

สมการถดถอยเชงิเสนอยางงายและสมการถด 

ถอยเชงิเสนพหุคูณ การวิเคราะหการถดถอยโดย

ใชเมตริกซ การวิเคราะหสหสัมพันธ  การ

วิเคราะหคาคลาดเคลื่อน การเลือกสมการ

ถดถอยที่เหมาะสมที่สดุ  สมการการถดถอยที่

ไมใชเชิงเสน การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

และจํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ 

2. คําอธิบายรายวิชา 

สถ 347 เทคนิคการชักตัวอยาง       

ST 347 Sampling Techniques      3(3-0-6) 

ขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจดวยตัวอยาง 

การสรางแบบสอบถาม การชักตัวอยางแบบใช

ความนาจะเปน การชักตัวอยางแบบไมใชความ

นาจะเปน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการชัก

ตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกิดจากการชัก

ตัวอยาง การชักตัวอยางสุมเชงิ 

เดียว การชักตัวอยางแบบแบงเปนชั้น การชัก

ตัวอยางแบบมีระบบ การชักตัวอยางแบบเกาะ

กลุม 

สถ 244 เทคนิคการเลือกตัวอยาง    

ST 244 Sampling Techniques      3(3-0-6) 

ขั้นตอนในการดําเนินการสํารวจดวยตัวอยาง 

การสรางแบบสอบถาม การเลือกตัวอยางแบบ 

ใชความนาจะเปน การเลือกตัวอยางแบบไมใช 

ความนาจะเปนความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการ

เลือกตัวอยาง ความคลาดเคลื่อนที่ไมเกิดจากการ

เลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย  

การเลือกตัวอยางสุมแบบชั้นภูมิ  การเลือก

ตัวอยางสุมแบบมีระบบ การเลือกตัวอยางสุม

แบบกลุม 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา 

3. คําอธิบายรายวิชา 
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สถ 348 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถติิ                       

ST 348 Data Analysis by Statistical 

Packages                                  3(3-1-5) 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิในการ

วิเคราะหขอมูลแบบตาง ๆ เพ่ือพัฒนาทักษะใน

การเลือกวิธีการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม 

โดยคํานึงถึงขอจํากัดและขอตกลงเบื้องตน 

ตางๆของการวิเคราะห ลักษณะขอมูล รวมทัง้

ปญหาที่ตองการคําตอบ ฝกทําและสรุปจาก

ขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

สถ 343 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถติ ิ

ST 348 Data Analysis by Statistical 

Packages                                  3(2-2-5) 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติิในการ

วิเคราะหขอมูล พัฒนาทักษะในการเลือกวิธีการ

วิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถงึขอจํากัดและขอ 

ตกลงเบื้องตนของการวิเคราะห ลักษณะขอมูล 

รวมทั้งปญหาทีต่องการคําตอบ ฝกทาํและสรุป

จากขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนชั่วโมงบรรยาย 

และจํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ 

3. คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

สถ 472 สัมมนาเก่ียวกับวิชาสถติิ     

ST 472 Seminar in Statistics        1(0-2-1) 

การรวบรวม การเสนอและการอภปิราย

ผลงานวิจัย หรือการศึกษาทางสถติ ิ

สถ 472 สัมมนาทางดานสถติิ     

ST 472 Seminar in Statistics         1(0-2-1) 

ศึกษา หัวขอ ปญหา หรือความรูใหมทีเ่ก่ียวของ

กับทฤษฎีหรือการประยุกตทางสถติิ นําเสนอ 

และอภิปรายผลจากการศึกษา 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

(ภาษาไทย) 

2. คําอธิบายรายวิชา 

สถ 473 โครงงานสถติิ                 

ST 473 Statistics Project             2(0-6-0) 

ศึกษาทฤษฎีและนําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  

เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอผลงาน 

วิจัยในรูปเอกสาร   เพ่ือนําประสบการณในการ

วิจัยไปชวยสงเสริมงานวิจัยในดานตางๆ 

สถ 473 โครงงานสถติิ 1               

ST 473 Statistics Project I          1(0-2-1) 

ศึกษาทฤษฎี นําเสนอเคาโครงปญหาการวิจัย  

นําเสนอความสําคัญของปญหา ทบทวน

วรรณกรรมที่เก่ียวของ และวิธีที่ใชในการวิจัย 

ประเมินผลดวย S หรือ U   

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2. จํานวนหนวยกิต 

3. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ และจํา 

นวนชั่วโมงที่ศึกษาดวย

ตนเอง 

4. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี สถ 474 โครงงานสถติิ 2              

ST 474 Statistics Project II          2(0-4-2) 

บุรพวิชา : สถ 473 

การบูรณาการทฤษฎแีละการวิเคราะหทางสถติิ

เพ่ือใชในการแกปญหาโครงงานวิจัย นําเสนอ

และอภิปรายผลงานวิจัย 

รายวิชาใหม 
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วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก วิชาเฉพาะดานบังคับ หมายเหตุ 

สถ 441 แผนแบบการทดลอง         

ST 441 Experimental Designs      3(3-1-5) 

การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับแฟกเตอร

เดียว ไดแกแผนแบบสุมอยางสมบูรณ แผนแบบ

บล็อกสุม  แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิ

คัล แผนแบบลาตินสแคว และแผนแบบอ่ืนๆ 

คลาสซิฟเคชันแบบสองทาง คลาสซิฟเคชันแบบ

สามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลสําหรับแฟก

เตอรที่มี 2 ระดับ การวิเคราะหความแปรปรวน

รวม  วิชาน้ีเนนถึงการประยุกตของวิธีการทาง

สถิติกับขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

สถ 342 แผนแบบการทดลอง         

ST 342 Experimental Designs       3(2-2-5) 

การวิเคราะหความแปรปรวนสําหรับแฟกเตอร

เดียว แผนแบบสุมอยางสมบูรณ แผนแบบบล็อก

เชิงสุม  แผนแบบเนสเตดหรือแผนแบบไฮราคิคลั 

แผนแบบจตุรัสละติน  

คลาสซิฟเคชันแบบสองทาง คลาสซิฟเคชันแบบ

สามทาง แผนแบบแฟกทอเรียลสําหรับแฟกเตอร

ที่มี 2 ระดับ การวิเคราะหความแปรปรวนรวม  

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ และจํา 

นวนชั่วโมงที่ศึกษาดวย

ตนเอง 

3. คําอธิบายรายวิชา 

4. ยายหมวดวิชาจากวิชา

เฉพาะดานเลือก เปนวิชา

เฉพาะดานบังคับ 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก หมายเหตุ 

สถ 342 สถติิไมอิงพารามิเตอร       

ST 342 Nonparametric Statistics  3(3-1-5) 

การทดสอบภาวะความเหมาะสมไดแก  การ

ทดสอบไคกําลงัสอง  การทดสอบโคลโมโกรอฟส

ไมรนอฟ การทดสอบลิลลีฟอรส การทดสอบ

ประชากร  1  กลุม ไดแก การทดสอบทวินาม 

การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบเคร่ืองหมาย

และการทดสอบอ่ืน ๆ  การทดสอบประชากร   

2 กลุม  ไดแก การทดสอบเคร่ืองหมาย การ

ทดสอบลําดับพิสยัวิลคอกซอน การทดสอบแมน

วิทนียย ู และการทดสอบอ่ืน ๆ การทดสอบ

ประชากรมากกวา 2 กลุม  วิชาน้ีเนนถึงการ

ประยุกตของวิธีการทางสถติิกับขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

สถ 242 สถติิไมอิงพารามิเตอร       

ST 342 Nonparametric Statistics   3(2-2-5) 

การทดสอบภาวะสารูปดี การทดสอบไคกําลัง

สอง  การทดสอบคอลโมโกรอฟ-สมีรนอฟ การ

ทดสอบลิลลีโฟรส การทดสอบสําหรับประชากร 

1 กลุม การทดสอบทวินาม การทดสอบมัธยฐาน 

การทดสอบเคร่ืองหมาย  การทดสอบสาํหรับ

ประชากร 2 กลุม  การทดสอบเคร่ืองหมาย การ

ทดสอบลําดับพิสยัวิลคอกซัน การทดสอบแมนน-

วิตนีย การทดสอบสําหรับประชากรมากกวา 2 

กลุม  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ และจํา 

นวนชั่วโมงที่ศึกษาดวย

ตนเอง 

3. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 343 การวิเคราะหอนุกรมเวลา   

ST 343 Time Series Analysis        3(3-1-5) 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา การวิเคราะห 

ขอมูลเบื้องตน  เอกซโพเนนเชยีลสมูทตงิ   การ

วิเคราะหแนวโนม การเปลีย่นแบบอยางตาม

ฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไมสมํ่าเสมอและการ

สถ 344 การวิเคราะหอนุกรมเวลา   

ST 344 Time Series Analysis        3(2-2-5) 

การเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลา  การวิเคราะห

ขอมูลเบื้องตน  การปรับเรียบดวยเสนโคงชี้กําลงั  

การวิเคราะหแนวโนม การเปลีย่นแบบอยางตาม

ฤดูกาล การเคลื่อนไหวแบบไมสมํ่าเสมอและการ

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ และจํา 

นวนชั่วโมงที่ศึกษาดวย

ตนเอง 
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เคลื่อนไหวแบบวัฏจักร วิธีบอกซ-เจนกินส วิชาน้ี

เนนถึงการประยุกตของวิธีการทางสถติิกับขอมูล

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

เคลื่อนไหวแบบวัฏจักร วิธีบอกซ-เจนกินส  การ

ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

3. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 344 ประชากรศาสตร             

ST 344 Demography                  3(3-0-6) 

วิจัยเบื้องตน ตนกําเนิดของขอมูลทางประชากร 

การรวบรวมการสํารวจสํามะโนประชากรและ

สถิติการเกิด ขอผิดพลาดในการสาํรวจสํามะโน

ประชากรและสถติิการเกิดพรอมทัง้การปรับปรุง 

มาตรวัดของจํานวนการตาย การสรางตาราง

ชีวิต มาตรวัดของความอุดมสมบูรณ และภาพ

จําลองมาตรวัดของการแจกแจงประชากรและ

การยายถิ่น การประมาณคาประชากร และ 

โปรเจกชัน  วิชาน้ีใหใชคอมพิวเตอรในการ

คํานวณ 

สถ 347 ประชากรศาสตร             

ST 344 Demography                  3(3-0-6) 

การวิจัยเบื้องตน ตนกําเนิดของขอมูลทาง

ประชากร การรวบรวมการสํารวจสาํมะโน

ประชากรและสถติิการเกิด ขอผดิพลาดในการ

สํารวจสํามะโนประชากรและสถิติการเกิดพรอม

ทั้งการปรับปรุง มาตรวัดของจํานวนการตาย 

การสรางตารางชีวิต มาตรวัดของความอุดม

สมบูรณ และภาพจําลองมาตรวัดของการแจก

แจงประชากรและการยายถิ่น การประมาณคา

ประชากร และโปรเจกชัน  วิชาน้ีใหใช

คอมพิวเตอรในการคํานวณ 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถติ ิ

ST 345 Statistical Quality Control                                           

                                              3(3-0-6) 

แผนภูมิควบคุมคณุภาพแบบตาง ๆ แผนการ

เลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับโดยตัวแปร 

แอททริบิวส และแผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการ

ยอมรับโดยตัวแปรเชิงปริมาณ วิชาน้ีใหใช

คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือในการคาํนวณ 

สถ 345 การควบคุมคุณภาพเชิงสถติ ิ

ST 345 Statistical Quality Control                                           

                                               3(3-0-6) 

แผนภูมิควบคุมคณุภาพสําหรับขอมูลเชงิปริมาณ 

แผนภูมิควบคุมคณุภาพสําหรับขอมูลเชงิคุณภาพ 

แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการยอมรับสาํหรับ

ขอมูลเชิงปริมาณ แผนการเลือกตัวอยางเพ่ือการ

ยอมรับสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพ 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ           

ST 346 Decision Theory              3(3-0-6) 

หลักของการตัดสินใจ ฟงกชันการตัดสินใจ 

ฟงกชันริสค ฟงกชันลอสส กฎการตดัสินใจที่

เหมาะที่สุด ทฤษฎีบทระนาบมิตเิกิน การใช

ทฤษฎีการตดัสินใจในการอนุมานเชิงสถิต ิ

สถ 346 ทฤษฎีการตัดสินใจ           

ST 346 Decision Theory              3(3-0-6) 

การตัดสินใจแบบเบส หลักของการตดัสินใจ 

ฟงกชันการตดัสินใจ ฟงกชันความเสีย่ง ฟงกชัน

การสูญเสยี กฎการตดัสินใจที่เหมาะที่สุด ทฤษฎี

บทระนาบมิติเกิน การใชทฤษฎีการตัดสินใจใน

การอนุมานเชิงสถติ ิ

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 
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สถ 431 ทฤษฎคีวามนาจะเปน       

ST 431 Probability Theory           3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ คณ 116 หรือไดรับ

ความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร 

ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลูเขา 

สโตคาสติก กฎของจํานวนมาก และฟงกชัน

โมเมนตเจเนอเรติง  ลูกโซมารโคฟโดยศึกษาถึง

เอกพันธของลูกโซมารโคฟ  ทรานซิชันเมตริกซ

และการสรางตัวแปรสุมเอกพันธลูกโซมารโคฟ 

กระบวนการสโตคาสติกเบื้องตน 

สถ 431 ทฤษฎคีวามนาจะเปน 

ST 431 Probability Theory           3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือ สถ 221 

ทฤษฎีบทลิมิตโดยศึกษาถึงการลูเขา 

สโตแคสติก กฎของจํานวนมาก และฟงกชัน

กอกําเนิดโมเมนต  โซมารคอฟโดยศึกษาถึงเอก

พันธของโซมารคอฟ  ทรานซิชันเมตริกซและการ

สรางตัวแปรสุมเอกพันธโซมารคอฟ กระบวนการ 

สโตแคสติกเบื้องตน 

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี สถ 441 การวิเคราะหหลายตัวแปร  

ST 441 Multivariate Analysis      3(2-2-5) 

การแจกแจงแบบปกตขิองหลายตัวแปร  

การวิเคราะหความแปรปรวนของหลายตัวแปร 

การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะห

ปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม  

การวิเคราะหแบงกลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ทางสถิต ิ

รายวิชาใหม 

ไมมี สถ 442 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท  

ST 442 Categorical Data Analysis                                     

                                               3(2-2-5) 

ตัวแปรแบบทวินาม และพหุนาม ตารางการจร 2 

ทาง ตารางการจร 3 ทาง  การสรางตัวแบบการ

ถดถอยโลจิสติก ตัวแบบโลจิทสํา 

หรับขอมูลจําแนกประเภทแบบพห ุตัวแบบ 

ล็อกเชิงเสน การตรวจสอบตัวแบบ การใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถติ ิ

รายวิชาใหม 

ไมมี สถ 443 การโปรแกรมเชิงสถติ ิ       

ST 443 Statistical Programming  3(2-2-5) 

การเขียนโปรแกรมเชงิสถติิและคณิตศาสตร 

โครงสรางขอมูล การเขียนโปรแกรมเมตริกซ

เบื้องตน การเขียนฟงกชันและแมโคร การ

วิเคราะหทางสถิตแิละสรางแผนภาพทางสถติิ 

รายวิชาใหม 
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การประยุกตกับปญหาสถติ ิ

ไมมี สถ 444 การเขยีนโปรแกรมสําหรับนักสถติ ิ       

ST 444 Programming for Statistician 

                                               3(2-2-5) 

การเขียนโปรแกรมสําหรับการวิเคราะหขอมูล

ทางสถิต ิ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

การใชงานทางดานการดงึขอมูลขนาดใหญของ

นักสถิต ิ

รายวิชาใหม 

สถ 451 การวิจัยการดําเนินงาน      

ST 451 Operations Research       3(3-0-6) 

โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร การ

โปรแกรมเชงิเสน ปญหาการคาํนวณตนทุน   

ปญหาการขนสง  ปญหาการจัดสรรงาน   

การวิเคราะหขายงาน  ทฤษฎเีกมส  ตัวแบบ

สินคาคงคลงั  การจําลองแบบ  และอ่ืน ๆ   

ไมมี ตัดออก 

ไมมี สถ 452  การวิจัยดาํเนินงาน  1      

ST 452 Operations Research I      (3-0-6) 

โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 

กําหนดการเชงิเสน การแกปญหากําหนดการเชิง

เสนดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหา 

คูกัน การวิเคราะหความไว  ปญหาการขนสง  

ปญหาการจัดสรรงาน  การวิเคราะหขายงาน  

ทฤษฎีเกม   

รายวิชาใหม 

สถ 471 การศึกษารายบุคคลในรายวิชาสถติ ิ             

ST 471 Individual Studies in Statistics                                           

                                              3(3-0-6) 

ศึกษาปญหาหรือหัวขอทางสถิติที่นิสติสนใจเปน

พิเศษเปนรายบุคคล ภายใตความควบคุมและ

การใหคําปรึกษาของอาจารยผูเชีย่วชาญใน

หัวขอน้ัน 

สถ 471 การศึกษารายบุคคลทางดานสถติิ              

ST 471 Individual Studies in Statistics                                           

                                               3(3-0-6) 

ศึกษาปญหาหรือหัวขอทางสถิติที่นิสติสนใจเปน

พิเศษเปนรายบุคคล ภายใตความควบคุมและ

การใหคําปรึกษาของอาจารยผูเชีย่วชาญในหัวขอ

น้ัน 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 
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สถ 481 การฝกงาน 

ST 481 Internship                   1(0-120-0) 

ฝกงานโดยมีการประเมินผลดวย S หรือ U  

กําหนดใหฝกงานอยางนอย 120 ชั่วโมงโดย

ไดรับการประเมินจากหนวยงานที่ฝกงาน 

สถ 481 การฝกงาน 

ST 481 Internship                      1(0-8-0) 

ฝกงานโดยมีการประเมินผลดวย S หรือ U  

กําหนดใหฝกงานอยางนอย 120 ชั่วโมงโดยไดรับ

การประเมินจากหนวยงานที่ฝกงาน 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ  

 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก  

กลุมวชิาสถิติ 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาสถิติ 
หมายเหตุ 

สถ 453 การจําลองแบบ               

ST 453 Simulation                     3(2-2-5) 

บุรพวิชา :  สถ 241 และภาษาคอมพิวเตอร

อยางนอย 1 ภาษา หรือไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาคณิตศาสตร  ศึกษาภาษาการจําลอง

แบบและเทคนิคการจําลองแบบสาํหรับการ

แกปญหาวิจัยตาง ๆ  การออก 

แบบแผนแบบการจําลองและการประยุกตโดย

ใชภาษาการจําลองแบบ 

สถ 456 การจําลอง                     

ST 456 Simulation                      3(2-2-5) 

ศึกษาภาษาการจําลองและเทคนิคการจําลอง

สําหรับการแกปญหา  การออกแบบแผนแบบ

การจําลองและการประยุกตโดยใชภาษาการ

จําลอง 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ชื่อรายวิชา 

3. บุรพวิชา 

4. คําอธิบายรายวิชา 

5. ยายหมวดวิชาจากวิชา

เฉพาะดานเลือก หมวด ก 

เปนวิชาเฉพาะดานเลือก 

หมวด ข 

สถ 454 การทําเหมืองขอมูลทางสถติ ิ

ST 454 Data Mining in Statistics   3(2-2-5) 

บุรพวิชา :  สถ 242 และภาษาคอมพิวเตอร

อยางนอย 1 ภาษา หรือไดรับความเห็นชอบจาก

ภาควิชาคณิตศาสตร   ศึกษาความ 

สัมพันธ รูปแบบ และ แนวโนม ที่แฝงอยูใน

ขอมูลขนาดใหญ  ดวยเทคนิคทางสถติิและ

คณิตศาสตรของการทาํเหมืองขอมูล  เชน วิธี

เชิงเสนสําหรับคลาสซิฟเคชัน  การวิเคราะห 

การจําแนกเชงิเสน   วิธีเคอรเนล   วิธีคลสัเทอร

ริง  การวิเคราะหสวนประกอบหลัก  คลาสซิฟเค

ชันและรีเกรสชันทรี   นิวรอลเน็ตเวอรค    

สถ 454 การทําเหมืองขอมูล          

ST 454 Data Mining                  3(2-2-5) 

ศึกษาความสัมพันธ รูปแบบ และ แนวโนมทีแ่ฝง

อยูในขอมูลขนาดใหญ  ดวยเทคนิคทางสถติิและ

คณิตศาสตรของการทาํเหมืองขอมูล การจําแนก 

การวิเคราะหการจําแนกเชงิเสน การจัดกลุม 

คลาสซิฟเคชันและรีเกรสชันทรี โครงขายประ 

สาทเทยีม 

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2. บุรพวิชา 

3. ยายหมวดวิชาจากวิชา

เฉพาะดานเลือก หมวด ก 

เปนวิชาเฉพาะดานเลือก 

หมวด ข 

 

 

 

 

สถ 456 วิธีการหาคาทีเ่หมาะสมที่สดุ 

ST 456 Methods of Optimization   

                                              3(2-2-5) 

บุรพวิชา :  สถ 451 และ ภาษาคอมพิวเตอร

อยางนอย 1 ภาษา หรือไดรับความเห็นชอบจาก

สถ 455 วิธีการหาคาทีเ่หมาะสมที่สดุ       

ST 455 Methods of Optimization   

                                               3(2-2-5) 

ศึกษาวิธีและเทคนิคทางคณิตศาสตรในการหา

คาที่เหมาะสมที่สุดของปญหากําหนดการเชงิเสน 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. บุรพวิชา 

3. คําอธิบายรายวิชา 

4. ยายหมวดวิชาจากวิชา
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ภาควิชาคณิตศาสตร ศึกษาวิธีและ 

เทคนิคทางคณิตศาสตรในการหาคาที่เหมาะสม

ที่สุดของปญหาการโปรแกรมเชงิเสน และปญหา

การโปรแกรมที่ไมใชเชงิเสนทัง้แบบมีเงื่อนไข 

และไมมีเงื่อนไข  เชน วิธีซิมเพล็กซ   ตัวคูณลาก

รองจและฟงกชันลากรองจ  วิธีพีแนลทีและวิธี

แบรริเออร วิธีนิวตัน วิธีคอนจูเกท-เกรเดียนท  

การหาคาทีเ่หมาะ 

สมที่สุดของปญหาการโปรแกรมจํานวนเต็ม  

เชน แบรนช แอนด บาวด   คัททงิเพลน การ

โปรแกรมพลวัต 

และปญหากําหนดการที่ไมใชเชงิเสนทัง้แบบมี

เงื่อนไข และไมมีเงื่อนไข วิธีซิมเพล็กซ ตัวคูณ

ลากรองจและฟงกชันลากรองจ  วิธีพีแนลทแีละ

วิธีแบรริเออร  วิธีนิวตัน  วิธีคอนจูเกท-เกร

เดียนท การหาคาทีเ่หมาะสมที่สดุของปญหา

กําหนดการจํานวนเต็ม 

 

เฉพาะดานเลือก หมวด ก 

เปนวิชาเฉพาะดานเลือก 

หมวด ข 

 

 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาสถิติ 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ก  

กลุมวชิาสถิติ 
หมายเหตุ 

สถ 452 ระเบียบวิธีวิจัย               

ST 452 Research Methodology    3(3-0-6) 

ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการ

วิจัยและขั้นตอนในการทําวิจัย การกําหนด

ปญหาของการวิจัย อานทบทวนเอกสารและ

วรรณกรรมที่เก่ียวของ การสรางกรอบแนวคดิ

และออกแบบการวิจัย การเตรียมขอเสนอ

โครงการวิจัยพรอมฝกปฏบิัต ิการสรางเคร่ืองมือ

ในการวิจัย การสรางแบบสอบถามและการ

ออกแบบตารางเสนอผล ขอมูลและวิธีการเก็บ

ขอมูล การกําหนดขนาดตัวอยาง และการเลือก

ตัวอยางเชงิปฏิบตัิ การวางแผนการนําเสนอและ

การวิเคราะหทางสถิต ิการประมวลผลและ

วิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานการวิจัยและ

การเขียนบทสรุปการวิจัย 

สถ 349 ระเบียบวิธีวิจัย               

ST 452 Research Methodology    3(3-0-6) 

ความหมายของระเบียบวิธีวิจัย ประเภทของการ

วิจัยและขั้นตอนในการทําวิจัย  การกําหนด

ปญหาของการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การ

สรางกรอบแนวคดิและออกแบบการวิจัย การ

เตรียมขอเสนอโครงการวิจัยพรอมฝกปฏิบตัิ การ

สรางเคร่ืองมือในการวิจัย การสรางแบบสอบถาม

และการออกแบบตารางเสนอผล ขอมูลและ

วิธีการเก็บขอมูล การกําหนดขนาดตัวอยาง และ

การเลือกตัวอยางเชิงปฏิบตัิ การวางแผนการ

นําเสนอและการวิเคราะหทางสถติิ การ

ประมวลผลและวิเคราะหขอมูล การเขยีน

รายงานการวิจัยและการเขยีนบทสรุปการวิจัย 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. ยายหมวดวิชาจากวิชา

เฉพาะดานเลือก หมวด ข 

เปนวิชาเฉพาะดานเลือก 

หมวด ก 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาสถิติ 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาสถิติ 
หมายเหตุ 

สถ 261 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน         

ST 261 Introduction to Mathematics of 

Life Insurance                           3(3-0-6) 

สถ 262 คณิตศาสตรประกันชีวิตเบื้องตน         

ST 262 Introduction to Mathematics of 

Life Insurance                            3(3-0-6) 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปน

เบื้องตน ตารางมรณะ คารายป การคํานวณเบี้ย

ประกันชีวิตแบบตาง ๆ เงินสํารอง เบีย้ประกัน

เบื้องตน และศึกษาคน 

ควาเก่ียวกับสวัสดิการสงัคมในกองทุนตาง ๆ 

ความหมายของการประกันชีวิต ความนาจะเปน

เบื้องตน ตารางมรณะ คารายป การคํานวณเบี้ย

ประกันชีวิต เงินสํารอง เบีย้ประกัน และศึกษา

คนควาเก่ียวกับสวัสดิการสงัคมในกองทุนตาง ๆ 

ไมมี สถ 261 หลักการประกันภยั          

ST 261 Principles of Insurance   3(3-0-6) 

ความหมายของการประกันภัย หลักการพ้ืนฐาน

ของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย 

กรมธรรมประกันภัย  การประกันชีวิตและการ

ประกันวินาศภัย การประกันภัยตอ กฎหมายและ

พระราชบัญญตัิที่เก่ียวของกับการประกันภัย 

รายวิชาใหม 

สถ 363 เศรษฐศาสตรเชงิคณิตศาสตร 

ST 363 Mathematical Economics                                     

                                              3(3-0-6) 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีของหนวย

ผลิตตาง ๆ ภายใตของโครงสรางของตลาดชนิด

ตาง ๆ รวมทั้งทฤษฎีสวัสดิการ พฤติกรรมของ

ผูบริโภคและหนวยผลิต การวิเคราะหในแงของ

การเคลื่อนไหวตอเวลา 

สถ 363 เศรษฐศาสตรเชงิคณิตศาสตร 

ST 363 Mathematical Economics                                         

                                               3(3-0-6) 

ทฤษฎีพฤติกรรมของผูบริโภค ทฤษฎีของหนวย

ผลิต ภายใตของโครงสรางของตลาด รวมทัง้

ทฤษฎีสวัสดิการ พฤติกรรมของผูบริโภคและ

หนวยผลติ การวิเคราะหในแงของการเคลื่อนไหว

ตอเวลา 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 364 การเงินเชงิคณิตศาสตร 

ST 364 Mathematical  Finances 3(3-0-6) 

วิชาน้ีศึกษาเน้ือหาในลักษณะของทฤษฎคีวบคู

ไปกับการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําแนวคิดทัง้

คณิตศาสตร  การเงินและเทคโนโลยี

คอมพิวเตอรไปใชในชีวิตจริง โดยศึกษาเก่ียวกับ

ดอกเบี้ยทบตน สวนลดและดอกเบี้ย คารายป  

การวิเคราะหสวนประกอบของคารายป  หุน

และพันธบัตร  การชําระหน้ีในแบบตาง ๆ 

สถ 364 การเงินเชงิคณิตศาสตร 

ST 364 Mathematical  Finances 3(3-0-6) 

วิชาน้ีศึกษาเน้ือหาในลักษณะของทฤษฎคีวบคูไป

กับการใชโปรแกรมประยุกตเพ่ือนําแนวคิดทัง้

คณิตศาสตร  การเงินและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร

ไปใชในชีวิตจริง โดยศึกษาเก่ียวกับดอกเบีย้ทบ

ตน สวนลดและดอกเบี้ย คารายป  การวิเคราะห

สวนประกอบของคารายป  หุนและพันธบัตร  

การชําระหน้ี 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

สถ 365 สถติิสําหรับการเงินและการลงทุน 

ST 365 Statistics for Finance and 

Investment                              3(3-0-6) 

แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเสีย่งจากการ

สถ 365 สถติิสําหรับการเงินและการลงทุน 

ST 365 Statistics for Finance and 

Investment                              3(3-0-6) 

บุรพวิชา : สถ 364 

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ลงทุน  มูลคาความเสี่ยง  ความเสีย่งและมูลคา

ความเสีย่งสําหรับการลงทุนในตราสารหน้ี ความ

เสี่ยงและมูลคาความเสีย่งสําหรับการลงทุนใน

ตราสารทุน การประเมินผลตอบแทนของการ

ลงทุนในกลุมหลักทรัพย วิชาน้ีเนนการนําสถิติ

มาประยุกตใชในการวิเคราะหดานการเงิน และ

การลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการบริหาร

ความเสีย่งทั้งในดานทฤษฎ ีและ การใช

โปรแกรมประยุกตในลักษณะของแบบจําลอง 

แนวคิดเร่ืองการลงทุนและความเสีย่งจากการ

ลงทุน  มูลคาความเสี่ยง  ความเสีย่งและมูลคา

ความเสีย่งสําหรับการลงทุนในตราสารหน้ี ความ

เสี่ยงและมูลคาความเสีย่งสําหรับการลงทุนใน

ตราสารทุน การประเมินผลตอบแทนของการ

ลงทุนในกลุมหลักทรัพย วิชาน้ีเนนการนําสถิติมา

ประยุกตใชในการวิเคราะหดานการเงิน และการ

ลงทุนในหลักทรัพยตลอดจนการบริหารความ

เสี่ยงทั้งในดานทฤษฎ ีและ การใชโปรแกรม

ประยุกตในลักษณะของแบบจําลอง 

ไมมี สถ 367 หลักการบญัชเีบื้องตน       

ST 367 Fundamentals of Accounting    

                                               3(3-0-6) 

ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญช ี ตัง้แต

เร่ิมตนจนถึงงบบญัชีสิ้นป  รวมทั้งงบทดลอง

บัญชีการคา บัญชีกําไรขาดทุน และงบดลุ 

รายวิชาใหม 

ไมมี สถ 453  การวิจัยดาํเนินงาน 2       

ST 453 Operations Research II    3(3-0-6) 

บุรพวิชา : สถ 452   

โซมารคอฟ กระบวนการมารคอฟ ทฤษฎี

แถวคอย ทฤษฎีสินคาคงคลงั การจําลอง 

รายวิชาใหม 

 

สถ 455 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 

ST 455 Business Application 

Programming                           3(2-2-5) 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจ 

สถ 366 การโปรแกรมประยุกตทางธุรกิจ 

ST 366 Business Application 

Programming                           3(2-2-5) 

ศึกษาการเขียนโปรแกรมและการใชโปรแกรม

ประยุกตทางธุรกิจ ตารางทําการ การนําเขา

ขอมูล การจัดการขอมูล ฟงกชัน แมโคร การ

วิเคราะหขอมูลทางธุรกิจ 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

 

 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาคณิตศาสตร 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาคณิตศาสตร 
หมายเหตุ 

คณ 211 สมการเชงิอนุพันธ           

MA 211 Differential Equations     3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือไดรับความเห็นชอบ

คณ 211 สมการเชงิอนุพันธ           

MA 211 Differential Equations     3(3-0-6) 

สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหน่ึง สมการเชงิ

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 
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จากภาควิชาคณิตศาสตร 

สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหน่ึง สมการเชงิ

อนุพันธอันดับสองและอันดับเอ็น สมการเชงิ

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร  

ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  ผลการแปลง

ลาปลาซ และการประยุกต ปญหาคาขอบ 

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

อนุพันธอันดับสองและอันดับสงู สมการเชงิ

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร  

ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  ผลการแปลงลา

ปลาซ และการประยุกต ปญหาคาขอบ สมการ

เชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

 

คณ 241 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร         

MA 241 Principles of Mathematics                                           

                                              3(3-0-6) 

ตรรกวิทยา เซต ความสัมพันธและฟงกชัน 

ระบบจํานวนจริง วิชาน้ีเนนการใหเหตุผลและ

การพิสูจน 

คณ 141 หลักและวิธีการของคณิตศาสตร         

MA 141 Principles of Mathematics                                           

                                               3(3-0-6) 

การใหเหตผุล หลักการพิสูจน ตรรกวิทยา เซต 

ความสัมพันธและฟงกชัน ระบบจํานวนจริง 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

คณ 251 คณิตศาสตรดีสครีต         

MA 251 Discrete Mathematics     3(3-0-6) 

ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน  บทนิยามเวียนเกิด 

เทคนิคการนับ ความนาจะเปนดิสครีต                     

ความสัมพันธ  ทฤษฎีกราฟเบื้องตน  โครงสราง

เชิงพีชคณิต 

คณ 251 คณิตศาสตรดีสครีต         

MA 251 Discrete Mathematics      3(3-0-6) 

คณิตศาสตรเชงิการจัดเบื้องตน หลักการชอง

นกพิราบ ความสัมพันธเวียนเกิด และทฤษฎี

กราฟเบื้องตน 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

คณ 311 การวิเคราะหเชงิตัวเลขเบื้องตน          

MA 311 Introduction to Numerical 

Analysis                                   3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 112 หรือไดรับความเห็นชอบ

จากภาควิชาคณิตศาสตร 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน   ผลเฉลยของ

สมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิง

เสน การประมาณคาในชวง การประมาณคา

กําลังสองนอยที่สดุ  อนุพันธและปริพันธเชงิ

ตัวเลข  ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชิง

อนุพันธ 

คณ 311 การวิเคราะหเชงิตัวเลขเบื้องตน          

MA 311 Introduction to Numerical 

Analysis                                    3(2-2-5) 

การวิเคราะหความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของ

สมการไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิง

เสน การประมาณคาในชวง การประมาณคา

กําลังสองนอยที่สดุ อนุพันธและปริพันธเชงิ

ตัวเลข  ผลเฉลยเชงิตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ 

เปลี่ยนแปลง 

1. จํานวนชั่วโมง

ปฏิบตัิการ และจํา 

นวนชั่วโมงทีศ่ึกษาดวย

ตนเอง 

2. บุรพวิชา 

 

คณ 312 การวิเคราะหเชงิคณิตศาสตร           

MA 312 Mathematical Analysis    3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 241 หรือไดรับความเห็นชอบ

คณ 213 การวิเคราะหเชงิคณิตศาสตร 1                                             

MA 213 Mathematical Analysis I                                           

                                               3(3-0-6) 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. บุรพวิชา 
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ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง 

ลําดับของจํานวนจริง  ลิมิตและความตอเน่ือง 

การหาอนุพันธ ปริพันธเชงิรีมันน อนุกรมของ

จํานวนจริง 

ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง 

ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความตอเน่ือง 

การหาอนุพันธ ปริพันธเชงิรีมันน อนุกรมของ

จํานวนจริง 

3. คําอธิบายรายวิชา 

คณ 314 แคลคูลสัขั้นสงู               

MA 314 Advanced Calculus       3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 312 หรือไดรับความเห็นชอบ

จากภาควิชาคณิตศาสตร 

อนุกรมและลําดับของฟงกชัน  การลูเขาเชิงเอก

รูป  สูตรของเทยเลอรและการประยุกต 

การอินทิเกรตเชงิตัวเลข อนุกรมฟูริเยร ฟงกชัน

แกมมาและบตีา  อินทิกรัลแบบรีมันนสตีลตเจส  

คาสุดขีดของฟงกชันของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณ

ของลากรองจ สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน 

คณ 314 แคลคูลสัขั้นสงู               

MA 314 Advanced Calculus       3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 213  

อนุกรมและลําดับของฟงกชัน การลูเขาเชิงเอก

รูป สูตรของเทยเลอรและการประยุกต ปริพันธ

เชิงตัวเลข อนุกรมฟูเรียร ฟงกชันแกมมาและ

บีตา อินทิกรัลแบบรีมันนสตลีตเจส คาสดุขดีของ

ฟงกชันของตัวแปรหลายตัว ตัวคูณของลากรองจ 

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

 

ไมมี คณ 323 พีชคณิตเชิงเสน 1           

MA 323 Linear Algebra I             3(3-0-6) 

ระบบสมการเชิงเสน การดําเนินการขั้นมูลฐาน 

เมตริกซและดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอร การ

แปลงเชงิเสน คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอร

ลักษณะเฉพาะ ปริภูมิลักษณะเฉพาะ 

รายวิชาใหม 

 

ไมมี คณ 351 ทฤษฎีกราฟ 1                

MA 351 Graph Theory I             3(3-0-6) 

ความรูเบื้องตนในทฤษฎีกราฟ กราฟเชื่อมโยง 

กราฟตนไม สภาพเชื่อมโยงของกราฟ กราฟออย

เลอรเรียน กราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบ 

และบทประยุกตของทฤษฎีกราฟ 

รายวิชาใหม 

 

ไมมี คณ 352 คณิตศาสตรเชิงการจัด      

MA 352 Combinatorics              3(3-0-6) 

การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู การเรียง

สับเปลีย่นและการจัดหมูกอกําเนิด สัมประสิทธ์ิ

ทวินาม หลักการเพ่ิมเขาและตดัออก การนับของ

ลําดับ การจับคูของกราฟสองสวน การออกแบบ

รายวิชาใหม 
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เชิงการจัด 

คณ 412 การวิเคราะหจํานวนเชงิซอนเบื้องตน 

MA 412 Introduction to Complex 

Analysis                                   3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 213 และ คณ 312 หรือไดรับ

ความเห็นชอบจากภาควิชาคณิตศาสตร 

สมบัติของจํานวนเชงิซอน การหาอนุพันธ 

ฟงกชันวิเคราะห การหาปริพันธ อนุกรมโลรองต 

ทฤษฎีบทสวนตกคางและการประยุกต การสง

คงรูป 

คณ 312 การวิเคราะหจํานวนเชงิซอนเบื้องตน                                 

MA 312 Introduction to Complex 

Analysis I                                 3(3-0-6) 

สมบัติของจํานวนเชงิซอน การหาอนุพันธ 

ฟงกชันวิเคราะห การหาปริพันธ อนุกรมโลรองต 

ทฤษฎีบทสวนตกคางและการประยุกต การสงคง

รูป 

เปลี่ยนแปลง 

1. รหัสวิชา 

2. บุรพวิชา 

3. คําอธิบายรายวิชา 

ไมมี คณ 411 การวิเคราะหเชงิจริงเบื้องตน                                  

MA 411 Introduction to Real Analysis                                           

                                               3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 213  

ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ   ลิมิตและ

ความตอเน่ืองของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธ

ยอย ทฤษฎีบทเก่ียวกับฟงกชันโดยปริยาย 

คาสงูสุดและต่ําสุด ปริพันธหลายชั้น 

รายวิชาใหม 

 

คณ 424 พีชคณิตเชิงเสน 2           

MA 424 Linear Algebra II             3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 323 หรือไดรับความเห็นชอบ

จากภาควิชาคณิตศาสตร 

พหุนามแบบบัญญัต ิปริภูมิฟงกชันเชิงเสนและ

ปริภูมิคูเสมอกัน พหุนามเชงิเสนคู พหุนามเอก

พันธกําลังสองและการประยุกตเก่ียวกับภาคตดั

กรวย ปริภูมิผลคูณภายในและการประยุกต 

พีชคณิตเชงิหลายเสน 

คณ 424 พีชคณิตเชิงเสน 2           

MA 424 Linear Algebra II             3(3-0-6) 

บุรพวิชา : คณ 323  

การปฏิบตัิแนวคดิเชงินามธรรมของพีชคณิตเชิง

เสน พีชคณิตเชิงเสนคู พีชคณิตเชิงหลายเสน 

ปริภูมิผลหาร ปริภูมิคูกัน ผลบวกตรง ปริภูมิผล

คูณภายใน 

เปลี่ยนแปลง 

1. บุรพวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาคอมพิวเตอร 

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาคอมพิวเตอร 
หมายเหตุ 

คพ 214 การโปรแกรมวิชวลเบสิก    

CP 214 Visual Programming         3(2-2-5) 

หลักพ้ืนฐานของการเขยีนโปรแกรมแบบวิชวล 

สวนประกอบและคุณลักษณะ การ

คพ 214 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 2     

CP 214 Computer Programming  II 

                                               3(2-2-5) 

การเขียนโปรแกรมเชงิโครงสรางเบื้องตนดวย

เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อรายวิชา 

2. คําอธิบายรายวิชา 
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ออกแบบสรางฟอรมและเมนู การประมวลผล

ฐานขอมูล การเขยีนโปรแกรมโดยใชภาษาแบบ

วิชวลสําหรับการพัฒนาโครงงาน 

เคร่ืองมือขั้นสงู การทดสอบโปรแกรม การ

ออกแบบสวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการ

ประยุกตใชงาน 

ไมมี คพ 215 การโปรแกรมเกม             

CP 215 Game Programming       3(2-2-5) 

ศึกษาเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานการโปรแกรมเกม

คอมพิวเตอร  การสรางภาพกราฟก การเคลื่อนที่

ของวัตถุ การชนกันของวัตถ ุ การออกแบบเกม  

ปญญาประดษิฐสาํหรับเกม การโปรแกรมเกมบน

เครือขายคอมพิวเตอร 

รายวิชาใหม 

 

ไมมี คพ 251 การโปรแกรมบนเว็บ         

CP 251 Web Programming         3(2-2-5) 

หลักการของเวิรลไวดเว็บ เคร่ืองมือที่ใชในการ

พัฒนาเว็บแอปพลเิคชัน การโปรแกรมฝง

ไคลเอนต การโปรแกรมฝงเซิรฟเวอร การ

ออกแบบและการสรางเว็บแอปพลิเคชัน 

รายวิชาใหม 

 

ไมมี คพ 316 การโปรแกรมบนอุปกรณพกพา            

CP 316 Mobile Programming      3(2-2-5) 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับมาตรฐาน  เครือขายไรสาย

และอุปกรณคอมพิวเตอรแบบพกพา  ภาษา

โปรแกรมบนอุปกรณพกพา และการประยุกตใช

ในงานดานธุรกิจ 

รายวิชาใหม 

 

คพ 352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

CP 352 System Analysis and Design                                           

                                              3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการระบบในความหมายเชิงธุรกิจ  

วงจรการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพ่ืองาน 

ธุรกิจ    หลักการวิเคราะหระบบ การศึกษา 

ความเหมาะสม การออกแบบระบบ  การทด 

สอบระบบ และติดตั้งระบบกรณีศึกษา 

คพ 352 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

CP 352 System Analysis and Design                                           

                                              3(3-0-6) 

หลักการและปญหาในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห

ความตองการของระบบและการสรางแบบจําลอง

ความตองการ การปรับปรุงแบบจําลองความ

ตองการ การตดิตอระหวางวัตถุ ปฏิบตัิการของ

วัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบ การ

ออกแบบคลาส การออกแบบจําลองพฤติกรรม

ของระบบ เคร่ืองมือเทคนิคที่ใชในการวิเคราะห

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 
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และออกแบบเชงิวัตถุ ภาษา UML  กรณีศึกษา 

คพ 353 เว็บเทคโนโลย ี               

CP 353 Web Technology            3(3-0-6) 

เคร่ืองมือและการประยุกตงานดวยเว็บ

เทคโนโลยี เทคนิคและเทคโนโลยทีี่ใชในการ

จัดทําเว็บ การสรางและพัฒนาระบบสารสน 

เทศบนเว็บ การจัดสื่อประสมลงบนเว็บ การ 

เชื่อมโยงระบบฐานขอมูลกับระบบงานบน 

เว็บ รวมถงึการจัดการการรักษาความปลอด 

ภัย การดแูลเว็บไซต และกรณีศึกษา 

คพ 353 เว็บเทคโนโลย ี                

CP 353 Web Technology            3(3-0-6) 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต เทคโนโลยีฝง

ไคลเอนต เทคโนโลยีฝงเซิรฟเวอร การจัดการ

ขอมูลระดับแบค็เอ็น เคร่ืองมือและการประยุกต

งานดวยเว็บเทคโนโลย ีการใชงานเฟรมเวิรคดาน

เว็บ การสรางบริการบนเว็บ และเทคโนโลยี

เกิดขึ้นตามความเปลีย่นแปลง 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

คพ 355 คอมพิวเตอรกราฟก         

CP 355 Computer Graphics         3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก 

เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือและการประยุกต 

คพ 355 คอมพิวเตอรกราฟก         

CP 355 Computer Graphics         3(2-2-5) 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคอมพิวเตอรกราฟก 

เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือและการประยุกตใช 

เทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก 2 มิติ การ

ปฏิสัมพันธและการติดตอกับผูใช การประ 

มวลผลภาพเบื้องตน เทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก 

3 มิติ เการสรางโมเดล 3 มิติ การแปลงเชงิ 3 มิติ 

การสรางมุมมองและการสรางภาพ 3 มิติ 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 

 

คพ 431 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร         

CP 431 Data Communication and 

Computer Network                    3(3-0-6) 

หลักการการสื่อสารขอมูล เครือขาย

คอมพิวเตอร  สถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูล 

คพ 431 การสื่อสารขอมูลและเครือขาย

คอมพิวเตอร         

CP 431 Data Communication and 

Computer Network                    3(3-0-6) 

หลักการการสื่อสารขอมูล องคประกอบขั้น

พ้ืนฐานของระบบการสื่อสารขอมูล เครือขาย

คอมพิวเตอร สถาปตยกรรมการสื่อสารขอมูล

และโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเสนทางแบบ

สถิตและพลวัต การควบคุมการเขาถงึ การสราง

เครือขายดวยอุปกรณแลนสวิทชิ่ง การสราง

เครือขายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทรานสปอรต 

โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี 

เปลี่ยนแปลง 

1. คําอธิบายรายวิชา 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ไมมี คพ 445 ระบบคลงัขอมูล              

CP 445 Data Warehouse System 

                                               3(3-0-6) 

นิยามและหลักการขั้นพ้ืนฐานของระบบคลงั 

ขอมูล  สถาปตยกรรมคลงัขอมูล การออกแบบ

คลังขอมูล การนําขอมูลเขาคลงัขอมูล คลงัขอมูล

เชิงวิเคราะห และการใชซอฟตแวรสําเร็จรูป

สําหรับการสรางและประยุกตใชคลังขอมูล 

รายวิชาใหม 

 

ไมมี คพ 446 การทําเหมืองขอมูลเบื้องตน          

CP 446 Introduction to Data Mining                                           

                                               3(3-0-6) 

การสํารวจและวิเคราะหขอมูล กระบวนการ

เตรียมพรอมขอมูล การประเมินสมรรถนะและ

ความนาเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ การ

จําแนกประเภทขอมูล การแบงกลุมขอมูล

อัตโนมัติ การตรวจสอบคาผดิปกต ิเทคนิคการ

คนหาความรูจากฐานขอมูลและการประยุกตใช

งาน 

รายวิชาใหม 

 

คพ 457 การโปรแกรมเพ่ือการประยุกต         

CP 457 Application Programming 3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการการวิเคราะหออกแบบ  เทคนิค 

และการพัฒนาโปรแกรมประยุกตตามกรณี 

ศึกษา การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ

ระบบพาณิชยอิเลคทรอนิคส 

ไมมี 

 

ตัดออก 

ไมมี คพ 464 การเรียนรูของเคร่ืองจักรเบื้องตน 

CP 464 Introduction to Machine 

Learning                                   3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และอัลกอริทึมสําหรับ

การเรียนรูของเคร่ืองจักร การเรียนรูแบบให

คําแนะนํา การเรียนรูแบบไมใหคําแนะนํา หัวขอ

เฉพาะในปจจุบันและการประยุกตใชการเรียนรู

ของเคร่ืองจักร 

รายวิชาใหม 

 

   



181 
 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาอื่น ๆ  

วิชาเฉพาะดานเลือก หมวด ข  

กลุมวชิาอื่น ๆ 
หมายเหตุ 

กง 232 การเงินการธนาคาร          

FI 232 Money and Banking          3(3-0-6) 

ศึกษาหนาที่และ ความสาํคญัของเงินที่มีตอ

ระบบเศรษฐกิจ นโยบายการเงินและการคลัง  

บทบาทของธนาคารกลางในการควบคุมปริมาณ

เงินและเสถียรภาพของอัตราแลก 

เปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ ลักษณะที่สาํคญั

และประเภทของตลาดการเงิน ตลอด 

จนบทบาทและหนาที่ของธนาคารพาณิชยและ

สถาบันการเงินอ่ืน ๆ 

ไมมี 

 

ตัดออก 

กง 336 หลักการประกันภยั           

FI 336 Insurance                        3(3-0-6) 

ศึกษาทฤษฎีและหลักการปฏิบตังิานของธุรกิจ

ประกันภัย  ความสญูเสียและการเสี่ยงภัย การ

พิจารณาทางเลือกในการรับมือกับการเสีย่งภัย  

หลักการประกันภัยประเภทตาง ๆ เงื่อนไขและ

ขอกําหนดตางๆ ในกรมธรรมประกันภัย การ

บริหารจัดการธุรกิจประกัน 

ภัย  ตลอดจนการวางแผนเพ่ือการทําประกัน 

ไมมี 

 

ตัดออก 

กต 141 หลักการตลาด                

MK 141 Principles of  Marketing   3(3-0-6) 

ศึกษาความรูพ้ืนฐาน ลักษณะและหนาที่ของ

การตลาด  สิ่งแวดลอมทางการตลาด  การแบง

สวนตลาดและการกําหนดกลุมเปาหมาย รวมทัง้

กลยุทธทางการตลาดและพฤติกรรมของ

ผูบริโภค 

ไมมี 

 

ตัดออก 

บช 201 การบัญชีเบื้องตน            

AC 201 Fundamentals of Accounting    

                                              3(3-0-6) 

ศึกษาเก่ียวกับหลักและวิธีการทําบัญช ี ตัง้แต

เร่ิมตนจนถึงงบบญัชีสิ้นป  รวมทั้งงบทดลอง

ไมมี 

 

ตัดออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
บัญชีการคา บัญชีกําไรขาดทุน และงบดลุ 

ธร 111 เศษฐศาสตรจุลภาค          

BU 111 Microeconomics             3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย ลักษณะและวิธีการศึกษา

เศรษฐศาสตร ปญหาเศรษฐกิจ การทําหนาที่

ของระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน และราคา

ความยดืหยุนของอุปสงคและอุปทาน การใชอุป

สงคและอุปทานในการปฏิบตั ิพฤติกรรมของ

ผูบริโภคและอรรถประโยชน ธุรกิจการผลิตและ

ตนทุนการผลิต ตนทุนในระยะสั้นและระยะยาว 

การผลิตในระยะยาว การผลิตในระยะยาวมาก

ซ่ึงเก่ียวของกับความกาวหนาและมลพิษของ

หนวยผลติในตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณและไม

สมบูรณ การกําหนดราคาผลผลติในตลาดตาง ๆ  

ทฤษฎีราคาในเชิงปฏิบตั ิการกระจายรายได 

การกําหนดคาจาง ดอกเบี้ย และผลตอบแทน

จากการลงทุน ความยากจนและความไมเทา

เทียมกัน 

ไมมี 

 

ตัดออก 

ธร 112 เศษฐศาสตรมหภาค          

BU 112 Macroeconomics            3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดวาดวยธุรกรรมทางเศรษฐกิจ การ

ไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจ วิธีการในการวัด

รายไดประชาชาต ิปจจัยที่เปนตัว 

กําหนดรายไดประชาชาต ิการเปลี่ยนแปลง

รายไดประชาชาต ิวัฏจักรธุรกิจและการ

เคลื่อนไหวขึ้นลงของรายไดประชาชาต ิทฤษฎี

และมาตรการของนโยบายการคลงั ระดับราคา 

การเงินและการธนาคาร การวิเคราะหเงินตรา

และการวิเคราะหรายได การคาและการเงิน

ระหวางประเทศ การวางงานและเงินเฟอ ความ

จําเริญเติบโตและการพัฒนาเศรษฐกิจ

เปรียบเทียบ 

ไมมี 

 

ตัดออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
ไมมี บธบ 121 หลักการบญัช ี              

BBA 121 Principles of Accounting   3(3-0-6) 

ศึกษาความหมาย วัตถุประสงคของการจัดทาํ

บัญช ีและประโยชนของขอมูลทางการบญัชี 

แมบททางการบญัชี หลักการและขั้นตอน ในการ

จัดทําบญัชตีามหลักการบัญชทีี่รับรองโดยทั่วไป 

การจัดทํางบทดลอง กระดาษทําการ งบการเงิน

สําหรับกิจการใหบริการและกิจการซ้ือขายสินคา 

ระบบใบสําคญั และระบบเงินสดยอย 

รายวิชาใหม 

ไมมี ศฐ 111 เศรษฐศาสตรพ้ืนฐาน         

EC 111 Foundations of Economics  2(2-0-4) 

ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตรในระดับ

จุลภาคและมหภาคทัง้คาํจํากัดความ ความสําคญั 

และประเด็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

รายวิชาใหม 

ไมมี ศฐ 121 เศรษฐศาสตรจุลภาค         

EC 121 Microeconomics               3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตรจุลภาคขั้นตน

ที่วาดวยกลไกราคา ปจจัยที่กําหนดอุปสงคและ

อุปทานของสินคาและบริการ ทฤษฎเีบื้องตน

เก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีการผลติ 

ตนทุนการผลิต และดุลยภาพของหนวยผลติใน

ตลาดที่มีการแขงขันสมบูรณและไมสมบูรณ การ

ตั้งราคาในตลาดสินคาและบริการรวมทั้งในตลาด

ปจจัยการผลติ 

รายวิชาใหม 

ไมมี ศฐ 131 คณิตเศรษฐศาสตร 1         

EC 131 Mathematical Economics 1  3(2-2-5) 

ศึกษาระบบจํานวนจริงและฟงกชัน เมตริกซและ

ตัวกําหนด เรขาคณิตวิเคราะห อนุพันธ อินทิกรัล 

ความสัมพันธระหวางฟงกชันรวม ฟงกชันเฉลีย่ 

และฟงกชันสวนเพ่ิม การวิเคราะหคาความ

ยืดหยุน การหาคาสูงสุดและต่ําสดุในกรณีที่มี

ขอจํากัด โปรแกรมเชิงเสน รวมทัง้การประยุกต

หลักคณิตศาสตรกับแนวคิดและทฤษฎี

รายวิชาใหม 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ.2554 หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 หมายเหตุ 
เศรษฐศาสตรจุลภาคและมหภาค 

ไมมี ศฐ 201 ธุรกิจเบื้องตน                  

EC 201 Introduction to Business     2(2-0-4) 

ศึกษาแนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับธุรกิจ การ

จัดการ การตลาด ทรัพยากรมนุษยและนโยบาย 

และการจัดการการเงิน หลักการพ้ืนฐานดาน

จริยธรรมทางธุรกิจ สาระสําคัญของการ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและสิง่แวดลอม รวมทัง้

มาตรการและกฎหมายพ้ืนฐานที่เก่ียวของกับการ

บริหารธุรกิจ 

รายวิชาใหม 

ไมมี ศฐ 361 การเงินการธนาคาร 1        

EC 361 Money and Banking 1        3(3-0-6) 

ศึกษาแนวคิดทฤษฎีอุปสงคตอเงิน อุปทานของ

เงิน การกําหนดอัตราดอกเบีย้ และการดาํเนิน

นโยบายการของธนาคารกลาง กฎของนโยบาย

การเงิน (Money policy rule) เพ่ือรักษา

เปาหมายอัตราเงินเฟอ (Inflation targeting) 

ของธนาคารแหงประเทศไทย รวมทั้งบทบาทและ

หนาที่ของตลาดหลักทรัพยและสถาบันประกัน

เงินฝาก ตลอดจนศึกษาสถาบันการเงิน 

โครงสรางและการดําเนินงาน และบทบาทของ

ตลาดเงินและตลาดทุน 

รายวิชาใหม 
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