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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
Bachelor of Science Program in Applied Mathematics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
2.3 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)
2.4 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)

:
:
:
:

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

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
133 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย สําหรับเอกสารและตําราเรียนในรายวิชาของหลักสูตร
มีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
- ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ฉบับปี พ.ศ. 2555
- เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ในการประชุมครั้งที่ 4/ปีงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
เมื่อวันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพื่อเผยแพร่ (Thai Qualifications Register:
TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สามารถประกอบ
อาชีพต่างๆ ที่มีการประยุกต์ใช้งานทางด้านคณิตศาสตร์ เช่นงานด้านวิชาการ ธุรกิจและการเงิน การ
ประกันชีวิต และนักวิเคราะห์ระบบ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สายงานด้ า นวิ ช าการ เป็ น บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา นั ก วิ จั ย นั ก วิ ช าการ ในโรงเรี ย น
มหาวิทยาลัย และสถาบันต่างๆ
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2. สายงานธุรกิจการเงิน เป็นนักวิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาระบบ หรือทํางานในฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา (R&D) หรือฝ่ายวางแผนระบบของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคาร สถาบันวิจัย
3. สายงานด้านการประกันชีวิต และการประกันวินาศภัย เช่นงานพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
หรือคํานวณเบี้ยประกัน และด้านประกันสังคม เช่นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
4. สายงานด้านวางแผนและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นนักวิเคราะห์แผนโครงการ และงบประมาณ
ของหน่วยงานรัฐและเอกชน
5. สายงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่นนักพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบ นักออกแบบกราฟิกส์
และภาพเคลื่อนไหว นักออกแบบงาน และบํารุงฐานข้อมูลของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ
6. สายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
นอกจากนั้น บัณฑิตที่จบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์นั้น ยัง
สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศในด้านต่างๆ ได้แก่
1. ด้านคณิตศาสตร์ เช่นสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ และ
วิทยาการคณนา
2. ด้ า นคอมพิ ว เตอร์ เช่ น โปรแกรมเมอร์ งานด้ า นการคํ า นวณโดยคอมพิ ว เตอร์ วิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เป็นต้น
3. ด้านการเงินและการประกันภัย เช่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประกันภัย
เศรษฐศาสตร์
4. งานด้านอื่นๆ ที่ใช้คณิตศาสตร์เป็นพื้นฐาน

9. ชื่อ – นามสกุล ตําแหน่งและคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล
1. นายเอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
(ประธานหลักสูตร)
2. นายศุภวัชร์

อัศวสัมฤทธิ์

4. นายธนวัฒน์ วิเชียรไพศาล

5. นางสาวจารุณี สุนทรานนท์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

Ph.D. (Mathematical Sciences)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
อาจารย์

สําเร็จการศึกษามาจาก
สถาบัน
Brunel University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้มีกรอบ
แนวคิดที่สําคัญในการน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงการ
พัฒนาคนให้เป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นการพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่ ง ยื น โดยจะทํ า ให้ สั ง คมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาและสร้าง
โอกาสในการเรี ย นรู้ พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า งสมรรถนะของกํ า ลั ง คนในการประกอบอาชี พ เพื่ อ
ดํารงชีวิต เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานและเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ทางด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ดั ง นั้ น การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า
คณิตศาสตร์ประยุกต์ จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และเกิดการแข่งขันทางด้านวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้ยกระดับศักยภาพ
การแข่ ง ขั น โดยการส่ ง เสริ ม การวิ จั ย และพั ฒ นา ตลอดจนการพั ฒ นาพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีแ ละ
นวัตกรรม ในการเตรียมคนสาหรับรองรับภาวการณ์ข้างต้นประชากรในประเทศจําเป็นต้องมี
ฐานความรู้ที่เข้มแข็ง สามารถจะนําความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาหรือสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต
ถ้าคนภายในประเทศมีพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์สําหรับการศึกษา หรือมีฐานความรู้ทาง
คณิตศาสตร์สําหรับใช้ในชีวิตประจําวัน เช่นการทําธุรกิจที่ต้องอาศัยตัวเลขเป็นหลักฐาน ความรู้
ทางคณิตศาสตร์จะมีส่วนช่วยทําให้เท่าทันกลวิธีทางการค้า และสามารถสร้างความสมดุลต่อ
ระบบทุนนิยมภายในประเทศ ขณะเดียวกันการแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ
ดังนั้นเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้จึงจําเป็นต้องพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ
ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่ดี ส่งผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้
จากกระบวนทัศน์การพัฒนาทางการศึกษาภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นการ
ขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติการที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างการวิจัยและการพัฒนาการศึกษา
โดยโครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการใช้แรงงานเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น การ
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พัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดี เช่น การคิดเชิงตรรกะ การใช้เหตุผล ทักษะการ
คํานวณ และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น โดยทักษะเหล่านี้เมื่อถูกนํามาใช้ร่วมกับการใช้และ
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก การที่ประชากรของ
ชาติขาดความเข้มแข็งทางด้านคณิตศาสตร์ จะส่งผลให้การออกแบบ และการใช้และการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจากการใช้และการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่
นั้น จําเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน เพื่อช่วยในการออกแบบและการพัฒนา การผลิต
บุ ค ลากรที่ มี ค วามสามารถทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ที่ ส ามารถนํ า ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ร่ ว มกั บ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการกับงานด้านต่างๆ เช่นด้านวิทยาศาสตร์ การเงิน การประกันภัย และ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ เป็ น ต้ น จะช่ ว ยนํ า พาให้ ป ระเทศชาติ เ กิ ด การพั ฒ นา และสามารถสร้ า ง
เทคโนโลยีของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้น
ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถใช้ ค วามรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ไปประยุ ก ต์ เ ชิ ง บู ร ณาการกั บ งานด้ า น
วิทยาศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี และสามารถต่อยอดจนทํางานวิจัยทางด้ า น
คณิตศาสตร์ประยุกต์ได้ นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มี
ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นที่ยอมรับของสังคม และสามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่า
สอดคล้องกับนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการศึกษาในหลักสูตรนี้จึงมีส่วนเสริมสร้างความรู้ให้
เท่ า ทั น กั บ การเปลี่ ย นแปลงของโลก ซึ่ ง สอดคล้ อ งยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเชื่ อ มโยงทาง
เศรษฐกิ จ และความมั่ น คงของประเทศทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ และการพัฒ นานวั ตกรรมของ
ประเทศ ตลอดจนนโยบายประเทศไทย 4.0
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ นอกจากจะมุ่งเน้นการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีรายวิชาต่างๆ ที่สอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนทางด้าน
สังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว นอกจากนั้ น การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รยั ง มุ่ ง เน้ น ที่ จ ะสร้ า งบุ ค ลากรที่ มี
ความสามารถทางด้านกระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และสามารถแก้ปัญหา
เชิงบูรณาการความรู้ และเทคโนโลยีโดยใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นในการพัฒนา
เทคโนโลยี รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรม ทั้งนี้วัตถุประสงค์หนึ่งของหลักสูตรยังมีการมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์
สังคม และวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมประชากรทั่วโลก ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่
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สังคมอาเซียนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีการเอารัดเอาเปรียบเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า เกิด
ปัญหาแรงงานต่างชาติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมความรู้ ความ
เข้าใจทางคณิตศาสตร์จะช่วยเสริมสร้างแนวคิดทางด้านการจัดการ สร้างความสมดุลทางด้าน
วัฒนธรรมกับเพื่อนบ้านให้เชื่อมโยงกับสังคมและวัฒนธรรมของไทยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจน
สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับบุคลากรในประเทศ ให้มีทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
จากปัญหาภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะ ไปสู่ประเทศที่
มี ผ ลตอบแทนสู ง กว่ า ทํ า ให้ ป ระเทศขาดแคลนทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
โดยเฉพาะบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ที่มีความสามารถในการบูรณาการเข้ากับศาสตร์ด้านอื่นๆ
ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องพัฒนาและวางแผนการจัดการหลักสูตรให้สามารถผลิตบุคลากรที่มี
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ควบคู่กับวิทยาการด้านอื่นๆ เช่นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
วิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนั้นการพัฒนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นเนื้อหาความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิธีการ
คิดและวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ความสามารถในการคํานวณเชิงตัวเลข และการบูรณาการ
ความรู้ ท างคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ลึ ก มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ สามารถแก้ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คณิตศาสตร์ได้ ตลอดจนเป็นหลักสูตรพื้นฐานสําหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้
เกิดผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคล และสังคมส่วนรวมของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ต้องเผชิญกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น
การพัฒนาหลักสูตรจึงจําเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก โดยหลักสูตรต้องมีมาตรฐานและ
คุณภาพ สามารถผลิตและพั ฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ มีศักยภาพและ
สามารถปรั บเปลี่ยนการใช้ ความรู้ได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และมี
ความสามารถในการแข่ ง ขั น ได้ ทั้ ง ในระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ ซึ่ ง หลั ก สู ต รนี้ มี
ประสบการณ์และศักยภาพในการสร้างบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่มีความรู้เชิงทฤษฎี มี
ความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและการวิจัย และสามารถ
นําคณิตศาสตร์มาประยุกต์ หรือบูรณาการใช้กับงานทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงาน นอกจากนั้นการพัฒนาหลักสูตรนี้ยังได้มุ่งเน้นผ่าน
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตรซึ่งมีการปลูกฝังให้ผู้เรียนได้เข้าใจ และทราบถึง
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยมีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ มี ป ณิ ธ านที่ จ ะ “พั ฒ นาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งคณิตศาสตร์นั้นเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ให้มีการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ต้องการผลิตบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ ทางด้านคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักสําหรับการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยสามารถนําความรู้ด้านคณิตศาสตร์ไปประยุกต์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนา
ผลงานทางวิทยาศาสตร์และการสร้างเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม ซึ่งถือว่าหลักสูตรนี้สอดคล้องกับ
พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รนี้ ยั ง มุ่ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามสามารถทาง
คณิตศาสตร์และการประยุกต์ ที่มีความรู้ มีทักษะ มีศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้ง
ด้านวิชาการ การวิจัย ด้านวิชาชีพ และการทํางานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการต่างๆ
โดยบัณฑิตสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะกับงานและสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีอย่างมือ
อาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับพันธกิจ นโยบาย และวิสัยทัศน์ของทางมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศใน
เทคโนโลยีและการวิจัย นอกจากนั้นยังมุ่งสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง เพื่อการพัฒนาประเทศและ
สังคม
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
หลักสูตรอื่นๆ และหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดังนี้
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาภาษาและกลุ่มวิชาพลศึกษา นักศึกษาในหลักสูตรจะต้องเรียนกับบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ประยุกต์ สําหรับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกเว้นรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์
นักศึกษาจะต้องไปเรียนกับนักศึกษาในหลักสูตรอื่นๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
วิชา 040203101 คณิตศาสตร์ 1 และวิชา 040203102 คณิตศาสตร์ 2 เป็นรายวิชา
ที่เปิดสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ นอกจากนั้นรายวิชาชีพของ
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หลักสูตรยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั้งคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้า
เรียนได้ตามความสนใจของนักศึกษา
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ ใน
หมวดวิ ช าเฉพาะของหลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ และ
ประสานงานกับอาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชาอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หมวดศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ เพื่อพัฒนาคน
พัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
ในขณะนี้ ป ระเทศไทยมี ค วามต้ อ งการบุ ค ลากรเป็ น จํ า นวนมากที่ มี ค วามรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือความรู้ทางด้านการบูรณาการคณิตศาสตร์ร่วมกับศาสตร์อื่นๆ
ทั้ ง ในระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต และระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา องค์ ก รขนาดใหญ่ ท างด้ า นธุ ร กิ จ และ
อุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนนั้น จําเป็นต้องมีหน่วยงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งใน
ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนั้น จะต้องมีความเข้าใจ
ระบบ ปัจจัย ผลกระทบ และตัวแปรต่างๆ รวมทั้งการกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อเป็นข้อมูลในการ
วางแผน และการตัดสินใจในการดําเนินงานภายในองค์กร โดยทั่วไปแล้วความเข้าใจที่ชัดเจนเป็น
ตัวเลขหรือค่าที่วัดได้นั้นต้องอาศัยความรู้ทางด้านและคณิตศาสตร์ ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับว่า
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์นั้น สามารถตอบสนองความต้องการ
บุคลากรทางด้านนี้ได้
นอกจากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากทางภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2534 อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นทางภาควิชาฯ จึงมีความ
พร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยใช้ข้อมูลจากการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิต
ของภาควิชาฯ ที่สําเร็จการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์มาแล้วมากกว่า 20 รุ่น นอกเหนือจากบัณฑิตแล้ว ทาง
ภาควิชาฯ ยังได้ใช้ข้อมูลจากผู้ใช้งานบัณฑิต ซึ่งได้ดําเนินการสํารวจความต้องการและความคิดเห็น
ของผู้ใช้งานบัณฑิตเป็นประจําทุกปี โดยผลการสํารวจนั้นได้ถูกนํามาเป็นส่วนสําคัญในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้งานบัณฑิต
มากยิ่งขึ้น
การปรับปรุงหลักสูตรในรอบนี้ได้ปรับเปลี่ยนรายวิชา และคําอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม
มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์ อื่ น ๆ นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รนี้ ยั ง มุ่ ง เน้ น ให้ บั ณ ทิ ต ที่ สํ า เร็ จ การศึ ก ษามี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และสอดคล้องกับปรัชญาของ
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มหาวิ ท ยาลั ย และมีคุณ ลัก ษณะและความรู้ค วามสามารถตามที่ ห ลั กสู ตรกํ า หนด เพื่อให้ เป็ น
หลักสูตรที่ได้มาตรฐานสากล สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม และตอบสนองความต้ อ งการบุ ค ลากรทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นวงการธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ
(2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้าน
คณิตศาสตร์ เช่นทักษะด้านตรรกะ การใช้เหตุผล มีความสามารถในการคํานวณ และ
การใช้เทคโนโลยี เป็นต้น เพื่อให้เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้อย่างลึกซึ้ง พร้อมท้ง
สามารถนํ า ความรู้ แ ละเครื่ อ งมื อ ทางคณิ ต ศาสตร์ ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ปั ญ หา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ธุรกิจการเงิน และการ
ประกั น ภั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนองต่ อ แนวทางในการดํ า เนิ น การปฏิ รู ป
การศึกษา
(3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้เชิงลึกในวิชาคณิตศาสตร์ มีศักยภาพในการเรียนรู้อย่างมี
ระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง
และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
(4) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นางานวิ จั ย ทางคณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ เ ชิ ง บู ร ณาการด้ า น
วิศวกรรมศาสตร์ ธุรกิจ การเงิน และคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีของประเทศ
1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร
(1) หลักสูตรได้เปิดสอนนักศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 นับจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา
มากกว่า 25 ปี มีจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเป็นจํานวนมาก และเป็นที่ต้องการ
ของตลาดแรงงาน
(2) บุ ค ลากรประจํ า หลั ก สู ต รนี้ มี ค วามเชี่ ย วชาญทางด้ า นคณิ ต ศาสตร์ เ ชิ ง ประยุ ก ต์ ที่
หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ การคํานวณเชิงตัวเลข
และการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ ซึ่งเป็นสาขาที่สําคัญทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
(3) หลักสูตรนี้เน้นการเรียนควบคู่การปฏิบัติการ โดยมีจํานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เพื่อการคํานวณขั้นสูงซึ่งได้ใช้สอนในบางรายวิชาของหลักสูตร ทําให้นักศึกษาของ
หลั ก สู ต รได้ มี ป ระสบการณ์ ใ นการแก้ ปั ญ หาจริ ง โดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทาง
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งสามารถอภิปรายผลได้อย่างน่าเขื่อถือและมีประสิทธิภาพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร- - เชิ ญ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นภาครั ฐ
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และเอกชนมาร่ ว มในการ
ประยุ ก ต์ ให้ มี ม าตรฐานตาม
พัฒนาหลักสูตร
ข้อกําหนดของสํานักงานคณะ - สร้า งความร่ ว มมือ กับ องค์ก ร
ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า
หรือ ห น่ว ย ง า น ใ น ก า ร จัด
(สกอ.) และให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมทางวิชาการ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต - มีก ารประเมินหลั กสูต รอย่า ง
สม่ําเสมอ
- พั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นการ - สนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษา
เรี ย นการสอน และการวิ จั ย
ต่อในระดับที่สูงขึ้น
เ พื่ อ เ พิ่ ม พู น ค ว า ม รู้ แ ล ะ - สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วม
ประสบการณ์ ซึ่ ง จะส่ ง ผลให้
การประชุ ม ทางวิ ช าการหรื อ
หลั ก สู ต รนี้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ การนําเสนอผลงานวิจัยอย่าง
ประสงค์
สม่ําเสมอ

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
และรายงานการประชุม
- เอกสารความร่ ว มมื อ
และจํา นวนโครงการใน
การจัดกิจกรรม
- รายงานผลการประเมิน
หลั ก สู ต รและเอกสาร
การปรับปรุงหลักสูตร
- จํา นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ
การพัฒนา
- จํานวนผลงานวิจัย
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาเป็ น แบบทวิ ภ าค โดย 1 ปี ก ารศึ ก ษาแบ่ ง ออกเป็ น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ
สําหรับ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิตคิดตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ สําหรับระเบียบ
อื่นๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็นผู้ สํ าเร็ จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ า โดยผ่ านการเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์และรายวิชาคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
(2) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่า
ด้วยการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต
(3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ม าจากหลายสถาบั น ซึ่ ง มี พื้ น ฐานความรู้ ที่ แ ตกต่ า งกั น จึ ง ทํ า ให้ มี
ผลกระทบต่อการเรียนในรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
นอกจากนั้นยังพบว่านักศึกษาใหม่บางส่วนมีปัญหาทางด้านการปรับตัวเพื่อเข้ากับการเรียนการสอน
ในระดั บอุดมศึก ษา เนื่ องจากระบบการเรีย นในระดั บมั ธยมศึก ษาและระดั บอุดมศึ กษามีค วาม
แตกต่างกันเป็นอย่างมาก
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําแนะนําแก่นักศึกษา และจัดให้มีการสอนปรับพื้นเพื่อ
เสริมทักษะก่อนเข้าเรียน โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้สํารวจพื้น
ฐานความรู้ของนักศึกษาใหม่ เพื่อเตรียมเนื้อหาที่ต้องสอนปรับพื้นให้กับนักศึกษาใหม่ในช่วงก่อนเริ่ม
ปีการศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน)
2560 2561 2562 2563 2564
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
160
240
320
320
80
80

ระดับชัน้ ปี
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
งบประมาณรายได้
งบประมาณแผ่นดิน
รวมรายรับ

2560

ปีงบประมาณ (บาท)
2561
2562
2563

2564

11,634,600.00 12,216,330.00 12,827,146.50 13,468,503.83 14,141,929.02
3,312,968.00 3,478,616.40 3,652,547.22 3,835,174.58 4,026,933.31
14,947,568.00 15,694,946.40 16,479,693.72 17,303,678.41 18,168,862.33
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดําเนินการ
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดิน
ค่าสิ่งก่อสร้าง
รวม (ข)
รวม (ก)+(ข)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2560

2561

ปีงบประมาณ (บาท)
2562

2,226,100.00
1,267,200.00
339,000.00
544,600.00
4,376,900.00

2,448,710.00
1,393,920.00
372,900.00
599,060.00
4,814,590.00

2,693,581.00
1,533,312.00
410,190.00
658,966.00
5,296,049.00

2,962,939.00
1,686,643.00
451,209.00
724,863.00
5,825,654.00

3,259,233.00
1,855,308.00
496,330.00
797,349.00
6,408,220.00

234,000.00
234,000.00
4,610,900.00
57,636.25

200,000.00
200,000.00
5,014,590.00
31,341.18

150,000.00
150,000.00
5,446,049.00
22,691.87

150,000.00
150,000.00
5,975,654.00
18,673.91

150,000.00
150,000.00
6,558,220.00
20,494.43

2563

2564

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,167.53 บาท

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบชั้นเรียน โดยเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
หลั ก เกณฑ์ ก ารเที ย บโอน ให้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร

133 หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (โครงการปกติและสหกิจศึกษา)
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
ก) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ข) กลุ่มวิชาภาษา
ค) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ง) กลุม่ วิชาพลศึกษา
3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ก) กลุ่มวิชาแกน
ข) กลุ่มวิชาชีพ
1) โครงการปกติ
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
2) โครงการสหกิจศึกษา
วิชาชีพบังคับ
วิชาชีพเลือก
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี

32 หน่วยกิต
6
12
12
2

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
95 หน่วยกิต

58 หน่วยกิต
37 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
10 หน่วยกิต
27 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจํานวนหน่วยกิต
3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป (General Education Courses) 32 หน่วยกิต
ก) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
(Subject Class of Social Sciences and Humanities)
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

080203901 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

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

หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ข) กลุ่มวิชาภาษา
(Subject Class of Language)
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)

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

หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ค) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
(Subject Class of Sciences and Mathematics)
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Everyday Life)
040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา
(Exercise Skill and Sport)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
(Biology in Daily Life)
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
(Food in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
(Computer System and Applications)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer Ethics)

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

หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
ง) กลุ่มวิชาพลศึกษา
(Subject Class of Physical Education)
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 2 หน่วยกิต

2 หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)
080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ ศึกษาด้วยตนเอง)

080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Particular Courses)
ก) กลุ่มวิชาแกน (Subject Class of Core Courses)

95 หน่วยกิต
58 หน่วยกิต

หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040203101 คณิตศาสตร์ 1
(Mathematics I)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
(Mathematics II)
040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Applications)
040213102 หลักคณิตศาสตร์
(Principles of Mathematics)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
(Linear Algebra)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
(Ordinary Differential Equations)
040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Partial Differential Equations)
040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
(Mathematical Analysis I)
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
(Vector Analysis)
040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
(Numerical Methods I)
040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040213306 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
040213309 สัมมนา
(Seminar)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming for Mathematics)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
(Fundamentals of Physics Laboratory)
040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
(Probability and Statistics)
040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology Laboratory)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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ข) กลุ่มวิชาชีพ (Subject Class of Professional Courses) 37 หน่วยกิต
1) โครงการปกติ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213481 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น
(Fundamentals of Research Methodology)
040213482 โครงงานพิเศษ
(Special Project)
และเลือกจากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 33 หน่วยกิต

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

2) โครงการสหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
040213492 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา
(Special Project in Co-operative Education)

1(0-30-0)
6(0-540-0)
3(0-6-3)

และเลือกจากรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 27 หน่วยกิต
รายวิชาเลือกกลุ่มวิชาชีพ (Professional Elective Courses)
โครงการปกติ
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 33 หน่วยกิต
โครงการสหกิจศึกษา ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 27 หน่วยกิต
1. วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Elective Courses on Mathematics and Applied Mathematics)
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์
(Applied Ordinary Differential Equations)
040213211 ทฤษฎีจํานวน
(Number Theory)
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
(Graph Theory and Applications)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213213 คณิตศาสตร์ขนั้ สูง
(Advanced Mathematics)
040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
(History of Mathematics)
040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
(Applied Linear Algebra)
040213314 วิธีการแปลง
(Transform Methods)
040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการประยุกต์
(Mathematical Models and Applications)
040213316 รากฐานเรขาคณิต
(Foundations of Geometry)
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Inequalities)
040213323 ทอพอโลยีเบื้องต้น
(Elementary Topology)
040213324 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการประยุกต์
(Combinatorial Mathematics and Applications)
040213325 ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System Theory)
040213411 แคลคูลัสของการแปรผัน
(Calculus of Variation)
040213412 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
(Mathematical Analysis II)
040213415 สมการเชิงปริพันธ์
(Integral Equations)
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematics)
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied Mathematics)
040213423 ตรรกศาสตร์ฟัซซิ
(Fuzzy Logic)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213424 การแก้ปัญหา
(Problem Solving)
040213425 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล
(Mathematics of Fluid Dynamics)
040213426 ระบบเชิงพลวัต
(Dynamical Systems)
040213427 สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
(Introduction to Special Relativity)
040213428 พลศาสตร์แบบฉบับ
(Classical Dynamics)
040213429 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
(Optimization Techniques)
040503102 สถิติวิเคราะห์ 1
(Statistical Analysis I)
040503103 สถิติวิเคราะห์ 2
(Statistical Analysis II)

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

2. วิชาเลือกด้านธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
(Elective Courses on Business, Finance and Insurance)
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
(Risk and Insurance)
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
(Mathematics of Finance)
040213233 การเงินธุรกิจ
(Corporate Finance)
040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
(Mathematics of Life Insurance I)
040213235 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
(Mathematics of Life Insurance II)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
(Time Series Analysis)
040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด
(Deterministic Operations Research)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบสโตแคสติก
(Stochastic Operations Research)
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business Mathematics)

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

3. วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
(Elective Courses on Computational Mathematics and Computer)
หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213343 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Mathematics for Computer Graphics)
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Software)
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
(Elementary Computational Theory)
040213446 ทฤษฎีรหัส
(Coding Theory)
040213447 คณิตศาสตร์สําหรับปัญญาประดิษฐ์
(Mathematics for Artificial Intelligence)
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
(Image Processing Systems)
040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
(Computer Programming for Mathematical Research)
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
(Selected Topic in Mathematics and Computer)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับคณิตศาสตร์
(Data Structures for Mathematics)
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงสําหรับคณิตศาสตร์
(Advanced Computer Programming for Mathematics)

3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective Courses)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040203101 คณิตศาสตร์ 1
(Mathematics I)
040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Application)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
(Fundamentals of Physics Laboratory)
040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
(Probability and Statistics)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
19(x-x-x)
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
(Mathematics II)
040213102 หลักคณิตศาสตร์
(Principles of Mathematics)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming for Mathematics)
040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology Laboratory)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
20(x-x-x)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
(Linear Algebra)
040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
(Ordinary Differential Equations)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(x-x-x)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Partial Differential Equations)
040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
(Mathematical Analysis I)
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
(Vector Analysis)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Sciences and Mathematics Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
(Language Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
(Physical Education Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(x-x-x)

31

มคอ. 2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
(Numerical Methods I)
040213306 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
รวม

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

32

มคอ. 2

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040213309 สัมมนา
(Seminar)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213481 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
รวม

1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการปกติ)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213482 โครงงานพิเศษ
(Special Project)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
(Numerical Methods I)
040213306 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
04xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Science and Mathematics Elective Course)
08xxxxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
(Social Sciences and Humanities Elective Course)
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
21(x-x-x)
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040213309 สัมมนา
(Seminar)
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-30-0)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
20(x-x-x)

36

มคอ. 2

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213492 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
รวม

6(0-540-0)
6(0-540-0)

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 (โครงการสหกิจศึกษา)
รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา
(Special Project in Co-operative Education)
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
(Professional Elective Course)
xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี
(Free Elective Course)
รวม

3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(x-x-x)
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
สสารและการวัดทางวิทยาศาสตร์ มวลสารสัมพันธ์ในปฏิกิริยาเคมี โครงสร้างของอะตอม
สมบั ติต ามตารางธาตุ พั น ธะเคมี สถานะของสสาร สารละลาย อุ ณ หพลศาสตร์ เ คมี อั ต ราการ
เกิด ปฏิ กิริ ย าเคมี สมดุ ล เคมี สมดุล กรด-เบส เคมี ไฟฟ้ า เคมี อิน ทรีย์เ บื้อ งต้น และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน
Substance and scitific measurement; stoichiometry in chemistry reaction;
structures of atoms; periodic properties; chemical bonds; substance states; solutions;
chemical thermodynamics; chemical equilibrium; acid-base equilibrium; electrochemistry; fundamental of organic chemistry; and hydrocarbon compounds.
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
1(0-2-1)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : 040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
Prerequisite : 040113003 Chemistry for Scientists
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ ที่ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นภาคบรรยายของวิ ช า
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
A laboratory course that accompanies the topics covered in the course
40113003 Chemistry for Scientists.
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ในชีวิตประจําวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทําความสะอาด เครื่องสําอาง นม
และผลิตภัณฑ์ของนม น้ําตาล กระดาษ ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเกษตร
เป็นต้น รวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
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Ingredients and properties of chemical products in everyday life: soap,
toothpaste, detergent, food additives, milk and its products, cosmetic products, paper,
resin, adhesives, cement, medicine, and agricultural chemicals; proper uses of chemical
products and proper first-aid treatment due to chemical exposure.
040203101 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันและเส้นสัมผัส อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็ว
และอัตราการเปลี่ยนแปลง กฎการหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน สมการอิงตัว
แปรเสริม การประยุกต์ของอนุพันธ์ อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ําสุด รูปแบบไม่กําหนด ปริพันธ์จํากัด
เขตและปริพันธ์ไม่จํากัดเขต พื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการหาปริพันธ์ การหาปริพันธ์เชิงตัวเลข
Limit and continuity of functions; slope and tangent line; derivative of
function; velocity and rate of change; differentiation rules; higher-order derivative;
derivative of elementary functions; parametric equation; applications of derivative;
related rate; maxima and minima; indeterminate forms; definite and indefinite integrals;
area between curves; integration techniques; numerical integration.
040203102 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
Prerequisite : 040203101 Mathematics I
ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์จํากัดเขต ความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิด
จากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและ
การประยุกต์ ปริพันธ์สองชั้นและปริพันธ์สามชั้น การประยุกต์ของปริพันธ์หลายชั้น ลําดับและอนุกรม
การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกําลัง อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมแมคลอริน
Improper integral; applications of definite integral; arc length; area of
surface of revolution; volume of revolution; function of several variables; limit and
continuity; partial derivative and applications; double and triple integrals; applications of
multiple integral; sequence and series; tests for convergence; power series; Taylor and
Maclaurin series.
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040213101 คณิตศาสตร์ดสิ ครีตและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Discrete Mathematics and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เซตและตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์เวียนเกิด หลักของทฤษฎี
จํานวน ปัญหาการนับ ทฤษฎีกราฟ ออโตมาตาจํากัด การประยุกต์คณิตศาสตร์ดิสครีตในด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์
Set and logic; relation and function; recurrence relation; principles of
number theory; counting problem; graph theory; finite automata; applications of discrete
mathematics in computer sciences.
040213102 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ เหตุผลเชิงอุปนัยและนิรนัย ตรรกศาสตร์และการพิสูจน์
ระเบียบวิธีการพิสูจน์ การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้องกับเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน เซตนับได้และเซต
นับไม่ได้
Mathematical structure; inductive and deductive arguments; logic and
proof; methods of proof; proofs of theorems related to sets; relations and functions;
countable and uncountable sets.
3(3-0-6)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
(Linear Algebra)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น การดําเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ
เวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง การแปลงเชิงตั้งฉาก
การแปลงเป็นเมทริกซ์ทแยงมุม การประยุกต์ของพีชคณิตเชิงเส้น
Matrix and determinant; system of linear equations; elementary operation;
vector space; inner product space; linear transformation; eigenvalue and eigenvector;
orthogonal transformation; diagonalization; applications of linear algebra.
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040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040203102 Mathematics II
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น สมการเชิง
อนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงที่มีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัว วิธีตัวดําเนินการผกผัน วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปร
พารามิเตอร์ การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นอันดับสูง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันขั้นบันไดและฟังก์ชันอิม
พัลซ์ การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีบทผลการประสาน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นโดยใช้การ
แปลงลาปลาซ
First-order differential equations and applications; linear differential
equations; higher-order linear differential equations with constant coefficients; inverse
operator method; method of undetermined coefficients; method of variational
parameter; applications of higher-order differential equation; Laplace transforms; step
function and impulse function; inverse Laplace transforms; convolution theorem; solving
linear differential equations by Laplace transform.
040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
การจําแนกประเภทของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย คําตอบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเชิงเส้น
อันดับหนึ่ง วิธีเส้นโค้งลักษณะเฉพาะ รูปแบบบัญญัติ ปัญหาค่าเริ่มต้นและปัญหาค่าขอบ เงื่อนไขขอบไม่
เอกพันธุ์ การประยุกต์ใช้อนุกรมฟูเรียร์เพื่อหาคําตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย สมการคลื่น สมการ
ความร้อน สมการลาปลาซ ปัญหาดิริชเลท์ วิธีกระจายฟังก์ชันไอเกนสําหรับสมการไม่เอกพันธุ์ ปัญหา
สตูร์ม-ลีอูวีล
Classification of partial differential equations; solution of first-order linear
partial differential equation; method of characteristic curves; canonical form; initial-value
and boundary-value problems; nonhomogeneous boundary condition; applications of
Fourier series to solution of partial differential equation; wave equation; heat equation;
Laplace equation; Dirichlet problem; method of eigenfunction expansion for
nonhomogeneous equation; Sturm-Liouville problem.
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040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis I)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213102 Principles of Mathematics
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับของจํานวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์ของรีมันน์ อนุกรมของจํานวนจริง
Real number system; topology on real line; sequence of real number; limit
and continuity of function; differentiation of function; Riemann integral; series of real
number.
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040203102 Mathematics II
เวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ สนามสเกลาร์สนาม
เวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น
ทฤษฎีบทของกรีน ปริพันธ์ตามพื้นผิว ทฤษฎีบทสโตกส์และไดเวอร์เจนซ์ ระบบพิกัดเชิงเส้นโค้ง
Vector; vector algebra; line and plane in three dimensional space; scalar
field; vector field; space curve; derivative of vector function; integral of vector function;
line integral; Green’s theorem; surface integral; Stokes’ theorem; divergence theorem;
curvilinear coordinate system.
040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Ordinary Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นและ
การประยุกต์ คําตอบแบบอนุกรม ฟังก์ชันเบสเซล พหุนามเลอจองด์ ระบบออโตโนมัส ความเสถียรของ
ระบบสมการเชิงเส้น ฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก การประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
Linear differential equation with variable coefficients; system of linear
differential equation and applications; series solution; Bessel function; Legendre
polynomial; autonomous system; stability of linear system; orthogonal function;
applications to science and engineering.
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040213211 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
วิชาบังคับก่อน : 040213200 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213200 Principles of Mathematics
สมบัติของจํานวนเต็ม การหารลงตัว จํานวนเฉพาะ สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันเลขคณิต
สมภาค ทฤษฎีบทเศษเหลือของจีน ทฤษฎีบทของออยเลอร์ ทฤษฎีบทเล็กของแฟร์มา
Property of integer; divisibility; prime number; Diophantine equation;
arithmetic function; congruence; Chinese remainder theorem; Euler’s theorem; Fermat’s
little theorem.
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Graph Theory and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์
Prerequisite : 040213101 Discrete Mathematics and Applications
กราฟ กราฟระบุทิศทาง วิถี วัฏจักร ต้นไม้ กราฟสองส่วน กราฟออยเลอร์ กราฟแฮมิลตัน
ความเชื่อมโยง การจับคู่ การให้สีกราฟ กราฟเชิงระนาบ ข่ายงานและการประยุกต์
Graph; digraph; path; cycle; tree; bipartite graph; Eulerian graph;
Hamiltonian graph; connectedness; matching; graph coloring; planar graph; network and
applications.
040213213 คณิตศาสตร์ขนั้ สูง
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040203102 Mathematics II
ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชัน การลู่เข้าและการลู่เข้าอย่างสม่ําเสมอ สูตรเทย์เลอร์และการ
ประมาณค่า ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ ฟังก์ชันแกมมาและบีตา ฟังก์ชันของกรีน อนุพันธ์ของฟังก์ชันในรูป
ปริพันธ์ อนุกรมฟูเรียร์ ปริพันธ์ฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์
Sequence and series of function; convergence and uniform convergence;
Taylor formula and approximation; improper integral; gamma and beta functions;
Green’s function; Fourier series; Fourier integral; Fourier transform.

43

มคอ. 2

040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(History of Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและการพัฒนาแนวคิดทางคณิตศาสตร์ ประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์
วิวัฒนาการของคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณจนถึงปัจจุบัน
Histoty and development of mathematical concept; history and work of
mathematicients; evolution of mathematics from Greek to present.
040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk and Insurance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ทฤษฎีความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง การประกันภัย ชนิดของการประกันภัย หลักของ
สัญญาประกันภัย สถาบันประกันภัย การประกันชีวิตและการประกันวินาศภัย เงื่อนไขการประกันภัย การ
เลือกบริษัทประกันภัย พระราชบัญญัติประกันชีวิต พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย กฎหมายการ
ประกันภัย
Risk theory; risk management; insurance; types of insurance; principles of
insurance contract; insurance Institute; life-insurance and casualty-insurance; terms of
insurance; selection of insurance company; life-insurance act; casualty-insurance act and
Insurance law.
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics of Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการวิเคราะห์ปัญหาการเงิน การคํานวณดอกเบี้ย ค่าสะสมและค่าปัจจุบัน ดอกเบี้ย
ทบต้น ค่ารายปี อัตราส่วนลด ตารางการไถ่ถอนและมูลค่าเงินทุนสะสมสําหรับชําระหนี้ พันธบัตรและ
หลักทรัพย์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ในการวิเคราะห์ปัญหาการเงิน
Principles of financial problem analysis; calculation of interest; commulative
and present values; compound interest; annuities; yield rates; amortization schedule and
sinking fund; bond and other securities; applied mathematics in financial problem
analysis.
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040213233 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Corporate Finance)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
องค์ประกอบของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงิน กระแสเงินสด มูลค่าเงินตามเวลา อัตรา
ดอกเบี้ยและประเมินมูลค่าพันธบัตร กฎการตัดสินใจในการลงทุน ผลตอบแทนและความเสี่ยง อนุพันธ์
ทางการเงิน ออปชั่นและฟิวเจอร์ส การเงินธุรกิจระหว่างประเทศ
Business organization; financial statement analysis; cash flows; time value of
money; interest rates and bond valuation; investment decision rules; return and risk;
financial derivatives; options and futures; international corporate finance.
040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การคํานวณดอกเบี้ยและส่วนลด เงินรายงวดแบบแน่นอน อัตราผลได้ ฟังก์ชันการอยู่รอด
ตารางมรณะ เงินรายงวดตามการทรงชีพและการประกันชีวิต การคํานวณเบี้ยประกัน เงินสํารองประกัน
ชีวิตและมูลค่าตามกรมธรรม์
Calculation of interest and discount; annuity; internal rate of return; survival
function; mortality table; life annuity and insurance; calculation of net premium; life
insurance reserves and policy holder value.
040213235 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance II)
วิชาบังคับก่อน : 040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
Prerequisite : 040213234 Mathematics of Life Insurance I
ความน่าจะเป็นเกี่ยวกับการอยู่รอด การสิ้นสุดของสภาพชีวิตร่วม สภาพการอยู่รอดเป็น
คนสุ ด ท้ า ย สถานภาพชี วิ ต รวมกลุ่ ม เงิน รายงวด สถานภาพการประกั น ชี วิต เงิน รายงวดที่ จ่ า ยหลั ง
มรณกรรมของบุคคล
Probability of survive; end of joint-life status; last-survivor status; group life
status; annuity; life insurance status; installments after the demise of party.
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040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
(Complex Variables)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040203102 Mathematics II
จํานวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน อนุพันธ์ สมการโคชี-รีมันน์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูล
ฐาน ปริพันธ์เชิงซ้อน อนุกรมกําลังเชิงซ้อน อนุกรมเทย์เลอร์และอนุกรมโลรองต์ ภาวะเอกฐานและ
แคลคูลัสของส่วนตกค้าง การส่งคงรูป
Complex number; complex functions; derivatives; Cauchy-Riemann
equation; analytic function; elementary function; complex integral; complex power
series; Taylor and Laurent series; singularity and calculus of residues; conformal
mapping.
040213303 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
(Numerical Methods I)
วิชาบังคับก่อน : 040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
Prerequisite : 040213202 Linear Algegra
ความคลาดเคลื่อน การหารากของสมการไม่เชิงเส้น การคํานวณเกี่ยวกับเมทริกซ์ การหา
คําตอบเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข
การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลข
Error; finding root of nonlinear equation; matrix computation; numerical
solution of linear and nonlinear systems; interpolation; numerical differentiation;
numerical integration; programming for solving numerical problems.
040213305 ระเบียบวิธเี ชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
(Numerical Methods II)
วิชาบังคับก่อน : 040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
Prerequisite : 040213303 Numerical Methods I
การถดถอย สไปล์น การประมาณค่าภายในแบบเป็นช่วง วิธีเชิงตัวเลขสําหรับค่าเจาะจง
และเวกเตอร์เจาะจง คําตอบเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญและสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การเขียน
โปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาเชิงตัวเลขขั้นสูง
Regression; spline; piecewise interpolation; numerical method for
eigenvalue and eigenvectors; numerical solutions of ordinary differential equations and
partial differential equations; programming for solving advanced numerical problems.
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040213306 พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213102 Principles of Mathematics
การดําเนินการทวิภาค กรุปและสมบัติเบื้องต้น กรุปของชั้นสมภาค กรุปสมมาตร
กรุปวัฏจักร ทฤษฎีบทของลากรองจ์ กรุปย่อยปกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน ริง อินทิกรัล
โดเมนและฟีลด์
Binary operations; groups and basic properties; group of congruence classes;
symmetric group; cyclic group; Lagrange’s theorem; normal subgroup; quotient group;
homomorphism; isomorphism; ring; integral domain and field.
040213309 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การนําเสนอบทความทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ จากวารสารวิชาการ การอภิปราย
เนื้อหาวิชาการในชั้นเรียน
Presentation of academic articles in mathematics from academic journals;
in-class discussion on academic contents.
040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Linear Algebra)
วิชาบังคับก่อน : 040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
Prerequisite : 040213202 Linear Algebra
ปัญหากําลังสองน้อยสุด การประยุกต์ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง รูปแบบเชิงเส้นคู่
รูปแบบกําลังสอง พื้นผิวกําลังสอง พีชคณิตเชิงเส้นกับระบบสมการเชิงอนุพันธ์ เรขาคณิตของการแปลง
เชิงเส้น ปริภูมิเวกเตอร์ของจํานวนเชิงซ้อน กําหนดการเชิงเส้นและปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด
Least-square problem; applications of eigenvalue and eigenvector; bilinear
form; quadratic form; quadric surface; linear algebra and system of differential equations;
geometry of linear transformation; vector space of complex number; linear programming
and optimization problem.
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040213314 วิธีการแปลง
3(3-0-6)
(Transform Methods)
วิชาบังคับก่อน : 040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Prerequisite : 040213204 Partial Differential Equations
การแปลงลาปลาซ ทฤษฎีบทการผกผัน การหาปริพันธ์แบบโคชี การแปลงฟูเรียร์และการ
ประยุกต์กับสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การส่งคงรูป สูตรชวาร์ช-คริสโตเฟอร์ การประยุกต์ใช้การแปลงกับ
ปัญหาทางด้านฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์
Laplace transform; inverse theory; Cauchy integral; Fourier transform and
applications to partial differential equation; conformal mapping; Schwarz–Christoffel
formula; applications of transform to physics and engineering problems.
040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการประยุกต์
3(3-0-6)
(Mathematical Models and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
หลักของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ตัวแบบประชากรแบบเวลาต่อเนื่องสําหรับชนิด
เดี่ยว ตัวแบบประชากรเชิงเส้นแบบเวลาไม่ต่อเนื่อง คําตอบเชิงคุณภาพของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ จุด
สมดุลและการวิเคราะห์เสถียรภาพ การแปลงให้เป็นเชิงเส้น พฤติกรรมคําตอบของระบบเชิงเส้น ตัว
แบบประชากรหลายชนิ ต ตั ว แบบลอตกา-วอลแตร์ ร า การวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพของคํ า ตอบโดยใช้
โปรแกรมทางคณิตศาสตร์
Principles of mathematical modeling; continuous-time population models
for single-specie; discrete-time linear population model; qualitative solution of
mathematical model; equilibrium and stability analysis; linearization; multiple-specie
model; Lotka-Volterra model; qualitative analysis of solution using mathematical
software.
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040213316 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
(Foundations of Geometry)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213102 Principles of Mathematics
การแปลงทางเรขาคณิต ลําดับขั้นของเรขาคณิต หลักของเรขาคณิต เซตของสัจพจน์และ
เรขาคณิตจํากัด เซตของสัจพจน์สําหรับเรขาคณิตแบบยุคลิด เรขาคณิตแบบยุคลิดของรูปหลายเหลี่ยม
และวงกลม เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เรขาคณิตเชิงภาพฉาย
Geometric transformations; hierarchy of geometries; principles of geometry;
set of axiom and finite geometry; set of axioms for Euclidean geometry; Euclidean
geometry of the polygon and circle; non-Euclidean geometry; projective geometry.
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Inequalities)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213102 Principles of Mathematics
อสมการแบบดิสครีต อสมการเชิงปริพันธ์สําหรับฟังก์ชันเว้า อสมการออสโทรสกีและ
อสมการสี่เหลี่ยมคางหมู อสมการแบบกรูสส์และผลลัพท์ที่เกี่ยวข้อง อสมการในปริภูมิผลคูณภายใน
อสมการในปริภูมินอร์มเชิงเส้นและฟังก์ชันนัล
Discrete inequality; integral inequality for convex function; Ostrowski and
trapezoid type inequalities; Gruss-type inequalities and related results; inequalities in
inner product spaces; inequalities in normed linear spaces and functional.
040213323 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213102 Principles of Mathematics
ปริภูมิเมตริก ปริภูมิทอพอโลยีและสมบัติพื้นฐาน การลู่เข้า การแยกและการนับได้ ความ
บริบูรณ์ ปริภูมิวัดระยะได้ ความเชื่อมโยง ปริภูมิฟังก์ชัน
Metric space; topological space and fundamental property; convergence;
separation and countability; compactness; metrizable space; connectedness; uniform
space; function space.
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040213324 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Combinatorial Mathematics and Applications)
วิชาบังคับก่อน : 040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์
Prerequisite : 040213101 Discrete Mathematics and Applications
หลักของการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม หลักการเพิ่มเข้า
และตัดออก หลักรังนกพิราบ ฟังก์ชันก่อกําเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิดและการประยุกต์
Principles of counting; permutation and combination; binomial coefficient,
inclusion and exclusion principles; pigeonhole principles; generating function; recurrence
relation and applications.
040213325 ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System Theory)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
การแทนระบบด้วยสมการเชิงคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ผลตอบสนองเชิงเวลา ฟังก์ชัน
ถ่ายโอน การตอบสนองแบบบัดดล การควบคุมได้ การตรวจวัดได้ เสถียรภาพของระบบควบคุม เส้นทาง
เดินของราก การทดสอบของเร้าท์-เฮอร์วิธ เกณฑ์เสถียรภาพของไนควิสต์ ผลตอบสนองในโดเมนความถี่
System representation with mathematical equations; Laplace transform,
time-response analysis; transfer function; impulse response; controllability;
measurability; stability of control system; root locus; Routh–Hurwitz test; Nyquist
stability criterion; response in frequency domain.
040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Time Series Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 040513023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Prerequisite : 040513023 Probability and Statistics
การพยากรณ์ เชิงปริม าณ เทคนิคการทําให้เรียบ การกรองแบบปรับได้ การวิเคราะห์
อนุ ก รมเวลาแบบคลาสสิ ค การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย อนุ ก รมเวลาบอกซ์ -เจนกิ น ส์ การวั ด ความ
คลาดเคลื่อนในการพยากรณ์
Quantitative forecasting; smoothing techniques; adaptive filtering; classical
time series analysis; regression analysis; Box-Jenkins time series; error measurement in
forecasting.
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040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด
3(3-0-6)
(Deterministic Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : 040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
Prerequisite : 040213202 Linear Algebra
การสร้างตัวแบบกําหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพล็กซ์ การวิเคราะห์ความไว ปัญหาควบคู่
ปัญหาการขนส่งและการจัดสรรงาน ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะที่สุดของเครือข่าย กําหนดการจํานวนเต็ม
และการประยุกต์
Linear programming modeling; simplex method; sensitivity analysis; dual
problem; transportation and assignment problems; network optimization algorithms;
integer programming and applications.
3(3-0-6)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบสโตแคสติก
(Stochastic Operations Research)
วิชาบังคับก่อน : 040513023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Prerequisite : 040513023 Probability and Statistics
ทฤษฎีเกม ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีสินค้าคงคลัง การวิเคราะห์การตัดสินใจ
กระบวนการตัดสินใจของมาร์คอฟ การจําลองปัญหา
Game theory; Markov chain; queueing theory; inventory theory; decision
making analysis; Markov decision processes; problem simulation.
040213343 คณิตศาสตร์สาํ หรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
3(2-2-5)
(Mathematics for Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : 040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
Prerequisite : 040213202 Linear Algebra
แนวคิดของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อุปกรณ์อินพุท-เอาท์พุท การวาดรูปทรงพื้นฐาน การ
วาดเส้นหรือวงกลมของเบรเซนแฮม การวาดโดยกําหนดลักษณะ ขั้นตอนวิธีการระบายสี การขึ้นรูปและ
การแปลงแบบสองและสามมิติ ขั้นตอนวิธีการตัดทิ้งที่กรอบหน้าต่าง การแปลงตามมุมมอง โปรเจคชั่น
การวาดเส้นโค้งและพื้นผิว เทคนิคการให้แสงเงาและการทําให้เรียบ นโยบายการให้แสง เทคนิคการให้
แสงสีกับวัตถุแบบติดตามลําแสงและแบบแผ่รังสี การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
Concepts of computer graphics; input-output devices; primitive drawing;
Bresenham’s line and circle drawing; drawing style; filling algorithms; 2-D and 3-D
modelings and transformations; clipping algorithm; viewing transformation; projection;
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curve and surface drawing; shading and smoothing techniques; lighting issue; rendering
techniques with ray tracing and radiosity; applications of computer graphics.
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Mathematical Software)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040203102 Mathematics II
การใช้งานโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การสร้างกราฟภาพนิ่งและเคลื่อนไหว การ
คํานวณเชิงสัญลักษณ์และเชิงตัวเลข การเขียนชุดคําสั่ง การแก้ปัญหาแคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้นและ
สมการเชิ ง อนุ พั น ธ์ การประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางคณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ แก้ ปั ญ หาวิ ท ยาศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
Mathematical software usage; creating of static and dynamic graphs;
symbolic and numeric computations; computer programming; solving problems in
calculus, linear algebra, and differential equations; applications of mathematical
software for science, engineering and technology problems.
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Computational Theory)
วิชาบังคับก่อน : 040213101 คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและการประยุกต์
Prerequisite : 040213101 Discrete Mathematics and Applications
การคํานวณแบบลําดับ การคํานวณแบบขนาน วงจรคอมบิเนชัน วงจรซีเควนเชียล เครื่อง
สถานะจํากัด การคํานวณแบบเรียงลําดับ เครื่องคํานวณแบบกําหนดและไม่กําหนด เซตปกติและเซตไม่
ปกติ ภาษาปกติและภาษาไม่ปกติ พุชดาวน์ออโตมาตา เครื่องทัวริง สมมติฐานเฮิร์ซ-ทัวริง การคํานวณได้
และไม่ได้ ตัวอย่างปัญหาการหยุด ปัญหาการจัดประเภท ขั้นตอนวิธีแบบพีหรือเอ็นพี
Sequential computation; parallel computation; combination circuit;
sequential circuit; finite-state machine; ordering computation; deterministic and
nondeterministic machines; regular and irrecgular sets; push-down automata; Turing
machine; Hertz-Turing assumption; computability and incomputability; examples of
stopping problem; classification problem; P- and NP-algorithms.
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040213411 แคลคูลสั ของการแปรผัน
3(3-0-6)
(Calculus of Variation)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
ฟังก์ชันนัล ปัญหาการแปรผันของฟังก์ชันนัลตัวแปรเดียว สมการออยเลอร์ ปัญหาการ
แปรผันที่จุดปลายที่ถูกตรึง ปัญหาไอโซเพอร์ริเมตริก ปัญหาการแปรผันหลายมิติ ปัญหาการแปรผันที่จุด
ปลายแปรผันได้ วิธีตรงสําหรับปัญหาการแปรผัน วิธีผลต่างจํากัดของออยเลอร์ วิธีของริทซ์ เงื่อนไข
เพียงพอสําหรับค่าต่ําสุดหรือค่าสูงสุด หลักของแฮมิลตัน การประยุกต์ใช้แคลคูลัสของการแปรผัน
Functional; one-dimensional variational problem; Euler’s equation; variation
problem with fixed end-points; isoperimetric problem; multi-dimensional variational
problem; variation problem with variable end-points; direct method for variational
problem; Euler’s finite-difference method; Ritz method; sufficient conditions for
minimum or maximum; Hamilton's principles; applications of calculus of variations.
040213412 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
วิชาบังคับก่อน : 040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
Prerequisite : 040213205 Mathematical Analysis I
หลักเชิงคณิตศาสตร์ ทฤษฎีบทเกี่ยวกับปริพันธ์แบบรีมันน์-สตีลต์เชส ลิมิตและความ
ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ทฤษฎีบทฟังก์ชันผกผัน ปริพันธ์หลาย
ชั้น ปริพันธ์ตามเส้นและตามพื้นผิว ปริพันธ์เลอเบกส์
Mathematical principles; theorems on Riemann-Stieltjes integral; limits and
continuity of functions of several variables; differentiation of functions of several
variables; inverse function theorem; implicit function theorem; multiple Integral; line and
surface integrals; Lebesgue integral.
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040213415 สมการเชิงปริพันธ์
3(3-0-6)
(Integral Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
การจําแนกประเภทของสมการเชิงปริพันธ์ คําตอบของสมการเชิงปริพันธ์ สมการเชิง
ปริพันธ์แบบโวเทอร์ราและปัญหาค่าเริ่มต้น สมการเชิงปริพันธ์ของเฟรดโฮล์มและปัญหาค่าขอบ วิธีการ
กระจายฟังก์ชันเชิงตั้งฉาก วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีการประมาณค่าสืบเนื่อง การประยุกต์ของสมการเชิง
ปริพันธ์
Classification of integral equations; solutions of integral equations; Volterra
integral equation and initial-value problem; Fredholm integral equation and boundaryvalue problems; method of orthogonal function expansion; method of comparison
coefficients; method of successive approximation; applications of integral equation.
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อแปรเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
Contents vary from year to year according to interest of students and
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in
mathematics.
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Applied Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อแปรเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ประยุกต์
Contents vary from year to year according to interest of students and
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in applied
mathematics.
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040213423 ตรรกศาสตร์ฟซั ซิ
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 หลักคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040213102 Principles of Mathematics
เซตแบบดั้งเดิมและเซตฟัซซิ นิยามของเซตฟัซซิ การกระทําบนเซตฟัซซิ ความสัมพันธ์
แบบดั้งเดิมและแบบฟัซซิ ฟังก์ชันฟัซซิ แคลคูลัสของฟังก์ชันฟัซซิ ปริพันธ์ของฟังก์ชันฟัซซิ จํานวนฟัซซิ
และพีชคณิตฟัซซิ ตัวแปรสุ่มและทฤษฎีความน่าจะเป็นฟัซซิ ตรรกศาสตร์ฟัซซิและการให้เหตุผลแบบ
ประมาณค่า การประยุกต์ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์ฟัซซิ ระบบควบคุมเชิงตรรกะแบบฟัซซิ
Classical and fuzzy set; definition of fuzzy set; operations on fuzzy sets;
classical and fuzzy relations; fuzzy functions; calculus of fuzzy functions; integral of
fuzzy functions; fuzzy numbers and fuzzy arithmetic; fuzzy random variables and fuzzy
probability theory; fuzzy logic and approximate reasoning; applications of fuzzy set and
logic theory; fuzzy logic control systems.
040213424 การแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Problem Solving)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การวิเคราะห์ปัญหาจากกรณีศึกษาโดยใช้แนวคิดและความรู้ทางคณิตศาสตร์ เทคนิคที่
เหมาะสมในการแก้ปัญหา แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับเมต้าฮิวริสติก กําหนดการพลวัต พื้นฐานการตัดสินใจ
และการบริหารความเสี่ยง
Problem analysis from case studies by using mathematical concepts and
knowledge; appropriate techniques solving problems; basic concepts of meta-heuristic;
dynamic programming; fundamental of decision making and risk management.
040213425 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล
3(3-0-6)
(Mathematics of Fluid Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Prerequisite : 040213204 Partial Differential Equations
สมการของการเคลื่อนที่ของของไหล การไหลในสภาพคงตัว จุดที่ของไหลอยู่ในสภาพนิ่ง
แหล่งกําเนิดและแหล่งสูญเสียของของไหล ศักย์เชิงซ้อนและการประยุกต์
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Equations of fluid motion; steady flow; stagnation point; source and sink of
fluid; complex potential and applications.
040213426 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับหนึ่ง ระบบสมการเชิงอนุพันธ์ไม่เชิงเส้น การ
วิเคราะห์เสถียรภาพแบบเฉพาะที่และแบบวงกว้าง การประยุกต์กับปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประมาณ
คําตอบแบบคาบโดยวิธีการเฉลี่ย วิธีเพอร์เทอร์เบชัน ไบเฟอร์เคชัน สมการลอเรนส์ ความอลวน
ระบบแฮมิลโตเนียน
System of first-order linear ordinary differential equations; system of
nonlinear ordinary differential equation; local and global stability analysis; applications in
scientific problems; approximations of periodic solutions by averaging methods;
perturbation method; bifurcation; Lorenz equation; chaos; Hamiltonian system.
040213427 สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Special Relativity)
วิชาบังคับก่อน : 040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
Prerequisite : 040213206 Vector Analysis
หลักสัมพัทธภาพ สัมพัทธภาพและการเกิดเหตุการณ์พร้อมกัน ช่วงไม่แปรเปลี่ยน การ
แปลงลอเรนต์ในสเปซ-ไทม์มิติ (1+1) การยืดของเวลาและการหดของระยะทาง การวัดแบบมันคอฟส์กี
การแปลงลอเรนต์ในสเปซ-ไทม์มิติ (3+1) ความไม่แปรเปลี่ยนแบบลอเรนต์ การคงตัวของ 4-โมเมนตัม
และการประยุกต์
Principles of relativity; relativity and simultaneity; invariant interval; Lorentz
tranformations in (1+1) dimensional space-time; time dilation and length contraction;
Minkowski metric; Lorentz transformation in (3+1) dimension; 4-vectors and Lorenz
invariant; conservation of 4-momentum and applications.
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040213428 พลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
(Classical Dynamics)
วิชาบังคับก่อน : 040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
Prerequisite : 040213203 Ordinary Differential Equations
ระบบของอนุภาคภายใต้แรงกระทําระหว่างกัน กฎการคงตัวของโมเมนตัม โมเมนตัม
เชิงมุมและพลังงาน สมการลากรองจ์ แคลคูลัสของการแปรผัน หลักของแฮมิลตัน สมการออยเลอร์ลากรองจ์ สมการของแฮมิลตันและการประยุกต์
System of particles under mutual interaction; conservation of momentum;
angular momentum and energy; Lagrange’s equation; calculus of variation; Hamilton’s
principles; Euler-Lagrange equation; Hamilton’s equation and applications.
040213429 เทคนิคการหาค่าเหมาะทีส่ ุด
3(3-0-6)
(Optimization Techniques)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040203102 Mathematics II
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขสําหรับตัวแปรเดียว การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มี
เงื่อนไขสําหรับหลายตัวแปร วิธีการค้นหา วิธีเกรเดียนต์ วิธีนิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไข
เงื่อนไขคารัช-คุน-ทัคเกอร์ วิธีการหาค่าเหมาะที่สุดแบบเงื่อนไขเป็นอสมการ
One-variable unconstrained optimization; multi-variable constrained
optimization; searching method; gradient method; Newton method; constrained
optimization; Karush-Kuhn-Tucker condition; inequality constrained optimization
methods.
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
3(3-0-6)
(Probability and Stochastic Processes)
วิชาบังคับก่อน : 040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Prerequisite : 040503023 Probability and Statistics
ทฤษฎีความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม กระบวนการปัวซอง ลูกโซ่
แบบมาร์คอฟ ลูกโซ่แบบมาร์คอฟชนิดเวลาต่อเนื่อง การเคลื่อนที่แบบบราวน์และการประยุกต์ การสร้าง
ตัวแบบของกระบวนการเฟ้นสุ่ม
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Probability and random variables; convergence of random variables; Poison
process; Markov chain; continuous-time Markov chain; Brownian motion and
applications; modeling of stochastic process.
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ
3(3-0-6)
(Selected Topic in Business Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อแปรเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ธุรกิจ
Contents vary from year to year according to interest of students and
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in business
mathematics.
040213446 ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
(Coding Theory)
วิชาบังคับก่อน : 040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
Prerequisite : 040213202 Linear Algebra
ทฤษฎีของรหัสผิดพลาดและถูกต้องโดยใช้แนวคิดด้านพีชคณิต ทฤษฎีจํานวนและความ
น่าจะเป็น แนวคิดของทฤษฎีรหัส การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟีลด์จํากัดและรหัสเชิงเส้น รหัสแฮมมิง
การตรวจสอบแพริตี พีชคณิตเบื้องต้นบนปริภูมิเวกเตอร์และฟีลด์จํากัด
Theory of error-correcting codes using concepts from algebra; number
theory and probability; concepts of coding theory; decoding and encoding; finite fields
and linear codes; Hamming codes; parity checks; preliminary algebra on vector spaces
and finite fields.
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040213447 คณิตศาสตร์สาํ หรับปัญญาประดิษฐ์
3(3-0-6)
(Mathematics for Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้างคณิตศาสตร์พื้นฐานสําหรับปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น ตรรกศาสตร์ภาคแสดง
ตรรกศาสตร์อันดับที่หนึ่ง การคํานวณ ขั้นตอนวิธีสําหรับการค้นหาคําตอบ การพิสูจน์ทฤษฎีบทและการ
แก้ปัญหาโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์
Elementary of mathematical structures for artificial intelligence; predicate
logic; first-order logic; computation; searching algorithm; theorem proving and solving
with artificial intelligence.
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
(Image Processing Systems)
วิชาบังคับก่อน : 040213102 คณิตศาสตร์ 2
Prerequisite : 040213102 Mathematics II
นิ ย ามของภาพดิ จิ ทั ล การได้ ม าซึ่ ง ภาพดิ จิ ทั ล การประมวลผลระดั บ จุ ด ภาพ การ
ประมวลผลเชิงสถิติ การประมวลผลเป็นกลุ่มจุดภาพ การประมวลผลบนโดเมนความถี่โดยใช้การแปลงเชิง
คณิตศาสตร์ การปรับปรุงคุณภาพของภาพ การฟื้นคืนภาพ การประมวลผลภาพบนลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาเชิงคณิตศาสตร์ การบีบอัดภาพ การแบ่งตัดวัตถุในภาพ การเฟ้นหาคุณลักษณะเด่นของวัตถุ การ
ประยุกต์ใช้การประมวลผลภาพ
Definition of digital image; acquisition of digital image; pixel-based image
processing; statistical image processing; group-based image processing; frequency domain
image processing by mathematical transformation; image enhancement; image
restoration; mathematical morphology image processing; image compression; image
segmentation; object’s feature extraction; applications of image processing.
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040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Computer Programming for Mathematical Research)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระเบียบวิธีวิจัย ซอฟต์แวร์สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและคณิตศาสตร์ การอ่านและ
การประเมินผลลัพธ์ การจําลองคอมพิวเตอร์สําหรับการแก้ปัญหาด้านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
Research methodology; software for statistical and mathematical data
analysis; reading and evaluating outputs; computer simulation for problem solvings in
mathematical models.
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics and Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หัวข้อแปรเปลี่ยนในแต่ละปีการศึกษาตามความสนใจของนักศึกษาและผู้สอน โดยหัวข้อ
จะครอบคลุมการพัฒนาการร่วมสมัยในเรื่องที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
Contents vary from year to year according to interest of students and
instructor in charge. Typical contents include contemporary developments in
mathematics and computer science.
040213481 ระเบียบวิธีวิจยั เบื้องต้น
1(0-2-1)
(Fundamentals of Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักและวิธีทางการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อกําหนด
หัวข้อโครงงานวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผนการวิจัย การเขียนโครงร่างและการนําเสนอ
โครงงาน
Research principles and methods in applied mathematics; problem analysis
for research topic identification; data collection; research planning; proposal writing and
project presentation.
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040213482 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
วิชาบังคับก่อน : 040213481 ระเบียบวิธีวิจัย
และผ่านวิชาแกนอย่างน้อย 30 หน่วยกิต
Prerequisite : 040213481 Research Methodology,
and completion the core courses at least 30 credits.
การศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย ในหั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจเกี่ ย วกั บ คณิ ต ศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ หลั ก และ
กระบวนการทําโครงงาน การวิเคราะห์ผล การอภิปรายผล การนําเสนอโครงงาน
Study and research on practical interest in applied mathematics; principles
and processes of project; analysis of results; interpretation; project presentation.
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-30-0)
(Pre-cooperative Education)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการ แนวคิดและกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ความรู้
พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานที่ทํางาน เทคนิคการนําเสนอและการเขียน
รายงาน
Principles; concepts and processes of cooperative education; related rules
and regulations; basic knowledge and techniques in job application; basic knowledge
and techniques in working; communication and human relations; personality
development; quality management system in workplace; presentation techniques and
report writing.
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040213492 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : 040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
Prerequisite : 040213491 Pre-cooperative Education
นักศึกษาปฏิบัติงานในลักษณะของพนักงานชั่วคราวตามโครงงานที่ได้รับมอบหมาย โดย
นักศึกษาต้องเข้าไปเรียนรู้การทํางาน และปฏบัติงานในสถานประกอบการโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
ประยุกต์ที่เหมาะสมเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง โดยต้องได้รับการดูแลและ
ควบคุมโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและพนักงานพี่เลี้ยง นักศึกษาต้องเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ และ
นําเสนอผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ร่วมกับสถานประกอบการ
Students must be on the job training as a temporary employee according
to the assigned project. Students must learn to work successively in an establishment
using appropriate skills in applied mathematics for at least 16 weeks. The students’
training must be supervised and controlled by advisor and mentor staff. Students will be
expected to write full project reports and conduct presentation concerning their learning
outcomes from the co-operative establishments.
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา
3(0-6-3)
(Special Project in Co-operative Education)
วิชาบังคับก่อน : 040213492 สหกิจศึกษา
Prerequisite : 040213492 Co-operative Education
การศึ กษาค้นคว้าวิจัยในหั วข้อที่น่าสนใจจากปัญหาด้านสหกิจศึกษาหรือคณิตศาสตร์
ประยุกต์ หลักและกระบวนการทําโครงงาน การวิเคราะห์ การอภิปรายผล และการนําเสนอโครงงาน
Study and research on practical interest in co-operative education or
applied mathematics, principles and processes of project, analysis, interpretation, and
project presentation.
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040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Computer Programming for Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์และเทคนิคในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ
โปรแกรมแบบโครงสร้าง ความสัมพันธ์เวียนเกิดกับขั้นตอนวิธีการแบบเวียนเกิด การพัฒนาโปรแกรม
แบบโครงสร้าง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาคณิตศาสตร์
Programming with computer language and technique for solving
mathematical problem; structural programming; recurrence relation and recursive
algorithms; structural programming development; computer programming for
mathematical problem solving.
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนั้ สูงสําหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Advanced Computer Programming for Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040223141 Computer Programming for Mathematics
การโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยามและสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ การสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์เชิง
วัตถุด้วยภาษาเชิงวัตถุ ไวยกรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ประเภทของข้อมูลโอเปอเรเตอร์และนิพจน์ หลักการ
ของออบเจ็กต์ คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์และโพลีมอร์พิซึม การจัดการสิ่งผิดปกติ ไลบราลี
มาตรฐานของภาษาเชิงวัตถุ การใช้คําสั่งในไลบราลี การออกแบบเชิงวัตถุเบื้องต้น
Object-oriented programming; definition and property of object-oriented
languages; object-oriented software modeling with object-oriented language; syntax of
object-oriented language; type of operator and expression; principles of object, class,
encapsulations, inheritances and polymorphisms; exception handling; standard library of
object-oriented language, command in library; elementary of object-oriented design.
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040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Data Structures for Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : 040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
Prerequisite : 040223141 Computer Programming for Mathematics
วิธีการทางคณิตศาสตร์สําหรับการเขียนโปรแกรม โครงสร้างข้อมูลแบบแถวลําดับและ
รายการ รายการแบบเชิงเส้น กองซ้อนและแถวคอย รายการโยง รายการแบบไม่เชิงเส้น ต้นไม้ การ
ประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลกับปัญหาทางคณิตศาสตร์
Mathematical methods for programming; data structure in array and list;
linear lists, stack and queue, linked list; nonlinear list, tree, applications of data structure
to mathematical problems.
3(3-0-6)
040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา
(Exercise Skill and Sport)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ชนิดของการออกกําลังกาย วิธีการฝึกทางกาย การเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ของ
ร่างกายขณะออกกําลังกาย การบาดเจ็บและการป้องกันเบื้องต้นจากกีฬา วิธีเพิ่มสมรรถภาพร่างกาย
โภชนาการกับสมรรถภาพของการออกกําลังกาย
Types of exercise; physical training methods; change of body systems
during exercise; injury and protection in sports; improvement of body’s performance;
nutrition and performance of exercise.
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Physics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
เวกเตอร์ กลศาสตร์ ก ารเคลื่ อ นที่ กฎการเคลื่ อ นที่ ข องนิ ว ตั น และการประยุ ก ต์ งาน
พลังงาน โมเมนตัม การเคลื่อนที่แบบหมุน การสั่น คลื่น เสียง ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์ ความร้อน
อุณพลศาสตร์ กลศาสตร์การไหล แรงทางไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า พลังงานศักย์ไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า
แรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก การเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
ทัศนศาสตร์เชิงกายภาพ ฟิสิกส์ยุคใหม่
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Vectors; mechenics of motion; Newton’s law of motion and its application;
work; energy; momentum; vibration; wave; sound; Doppler effect; heat; law of
thermodynamics; fluid mechanics; electronic forces; electric fields; electric potential;
electric potential energy; electric circuit; magnetic fields; electromagnetic induction;
electromagnetic waves; geometrical optics; physical optics; modern physics.
040313021 ปฏิบัติการฟิสกิ ส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamentals of Physics Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 040313020 ฟิสกิ ส์พื้นฐาน หรือเรียนร่วมกัน
Prerequisite : 040313020 Fundamentals of Physics
ปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ มี เ นื้ อ หาสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น ทฤษฎี ใ นการบรรยายรายวิ ช า
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
All experiments are corresponded to the course of 040313020
Fundamentals of Physics.
040413001 ชีววิทยาในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายของชี ว วิ ท ยา คุ ณ สมบั ติ ข องสิ่ ง มี ชี วิ ต ร่ า งกายของมนุ ษ ย์ พั น ธุ ศ าสตร์ ใ น
ชีวิตประจําวัน มนุษย์กับจุลินทรีย์ ความสําคัญและการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
Definition of biology; characteristic of life; human body; genetics in daily
life; man and microorganisms; importance and application of biology in daily life.
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต ปัญหาสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
มนุษย์และทรัพย์สิน พืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น บทบาทของพลังงานต่อ
สิ่งมีชีวิต แหล่งพลังงาน พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน
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Relationship between organisms and their environment; major pollution
problems and effect to human health and welfare, plant, animal, and environment;
introduction to environmental management; roles of energy on life; renewable energy
and energy conservation.
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Food in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตร
และอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือ
ปนอาหารและจุลินทรีย์ แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
Food and basic human needs; raw materials for food; organic foods;
agricultural and food products; food quality symbols; basic food preservation and
processing; toxic substances in food; food additives; microorganisms; guidance for
processing and consumption safety food.
3(3-0-6)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การใช้สถิติทั่วไปกับชีวิตประจําวัน ทักษะการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบทางสถิติ สถิติใน
สังคมมนุษย์ รัฐบาล กีฬา การศึกษา สิ่งแวดล้อม การโฆษณา การตลาด การเงิน การแพทย์ หรืออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวัน
Overview statistics in everyday life; systematic and statistic problem solving
skills; statistics in social science, government, sport, education, advertisement, finance,
epidemiology, or others related to daily life.
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040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
(Probability and Statistics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและสมบัติของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่
สําคัญ การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวน
และสัดส่วน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย การ
ทดสอบไคกําลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
Principles of probability; random variables and properties of random
variables; some probability distrbutions; sampling distributions; estimating and
hypothesis testing of mean, varience and proportion; analysis of varience; simple linear
regression and correlation analysis; chi-squared test, nonparametric statistics.
040503102 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
(Statistical Analysis I)
วิชาบังคับก่อน : 040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Prerequisite : 040503023 Probability and Statistics
การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนทางเดีย ว การตรวจสอบข้อ ตกลงเบื ้อ งต้น ของการ
วิเ คราะห์ค วามแปรปรวน การเปรีย บเทีย บเชิง ซ้อ น การวิเ คราะห์ค วามแปรปรวนสองทาง การ
วิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิง เส้น อย่า งง่า ยและสหสัม พัน ธ์ การตรวจสอบตัว แบบและการแก้ไ ข การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุเชิงเส้นเมื่อมีตัวแปรอิสระสองตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล
One-way analysis of variance; assumption testing for analysis of
variance; multiple comparison; two-way analysis of variance; simple linear
regression and correlation analysis regression; model diagnostics; multiple linear
regression for two independent variables; analysis of covariance; using software for
data analysis.
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040503103 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
(Statistical Analysis II)
วิชาบังคับก่อน : 040503102 สถิติวิเคราะห์ 1
Prerequisite : 040503102 Statistical Analysis I
การวิเคราะห์ข้อมูลจําแนกประเภท สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การควบคุมคุณภาพเชิง
สถิติ ทฤษฎีการตัดสินใจ เลขดัชนี การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
Categorical data analysis; nonparametric statistics; statistical quality control;
decision theory; index number; time series analysis.
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
3(3-0-6)
(Computer System and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ระบบคอมพิวเตอร์ การแก้ปัญหาโดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานโปรแกรมประยุกต์เพื่อ
เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับการประมวลผลเอกสาร ประมวลผล
ข้อมูล การเข้าถึงระบบเครือข่าย และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Computer system; computer-based problem solving; computer applications
as a problem-solving tool; computer technology in document processing and data
processing; accessing to network systems and efficient electronic communications.
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Computer Ethics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและประเภทของอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย การจัดการสิทธิแบบดิ
จิทอล กฎหมายส่วนบุคคลและกฎเกณฑ์สังคม ความรับผิดชอบขององค์กร การปกป้อง ชุดคําสั่งและ
ข้อมูล สิทธิของลูกจ้างและนายจ้าง ความเป็นเจ้าของ ตามหลักจริยธรรมและศีลธรรมในการใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมและกฎหมาย
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Computer crime overview; types of computer crime; types of Intellectual
properties; intellectual property relevant to network and computer security; digital rights
management; privacy law and regulation; organizational response; protecting programs
and data; rights of employees and employers; ownership of products; computer usage
privacy; ethics and moral principles; difference between law and ethics.
040713101 ชีววิทยาพืน้ ฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
โครงสร้าง หน้าที่ แหล่งพลังงาน และเมทาบอลิซึมของเซลล์ทั่วไป วัฏจักรของการเจริญ
และการแบ่งตัวของเซลล์ทั่วไป ลักษณะเฉพาะของเซลล์พวกไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา พืชและสัตว์ การจัด
หมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตและความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบอวัยวะและฮอร์โมนของมนุษย์
Structure, function, energy source, and general metabolism of cells; general
growth cycle and cell division; cell characteristics of virus, bacteria, fungi, plant and
animal; categorization of organisms and biodiversity; human organs and hormones.
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพืน้ ฐาน
1(0-2-1)
(Fundamental Biology Laboratory)
วิชาบังคับก่อน : 040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
Prerequisite : 040713101 Fundamental Biology
การใช้กล้องจุลทรรศน์ ปฏิบัติการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชา 040713101 ชีววิทยา
พื้นฐาน
Light microscopes in practice; practical laboratory with the topics related to
the course 040713101 Fundamental Biology.
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ พื้ น ฐาน เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อ
หน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Integrated more advanced skills of listening, speaking, reading, and writing
at basic level in order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users;
learning vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and
general journals; writing non-complex sentences and paragraphs; extensive practice at
Self-Access Learning Center (SALC) and through e-Learning.
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103001 English I
การบู ร ณาการทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยคํานึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
คําศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มี
โครงสร้างซับซ้อนและย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Integrated skills of listening, speaking, reading, and writing at basic level in
order to apply in daily life with the cultural awareness of diverse users; learning
vocabulary and grammatical structures through conversations, academic and general
journals; writing complex sentences and paragraphs; extensive practice at Self-Access
Learning Center (SALC) and through e-Learning to promote life-long learning.

70
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II

มคอ. 2

3(3-0-6)

ทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เทคนิคในการเรียนภาษาอังกฤษ การใช้พจนานุกรม
ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึกย่อและการย่อความ การจัดระเบียบ
ตนเองในการเรียน การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
สําหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น
Skills in self-management study, techniques in learning English, using
English dictionary in facilitating verbal and written communications, reading, writing,
note-taking and summarizing; self-regulation in learning: planning, monitoring and
evaluating as a study tool for higher level of English study.
3(3-0-6)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
เทคนิ คและกลวิ ธี การอ่ าน พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นโดยการทํ า กิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นและ
การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
Reading techniques and strategies; develop students reading abilities
through class activities and self-access learning.
080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
วิชาบังคับก่อน : 080103012 การอ่าน 1
Prerequisite : 080103012 Reading I
กลวิ ธีการอ่านแบบอภิปัญญา การประยุกต์ก ลวิธีการอ่านเพื่อความเข้าใจโดยการทํ า
กิจกรรมในชั้นเรียน
Metacognitive strategies in reading; applying reading strategies to develop
comprehension skills through class activities
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080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน กิจกรรม
การให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
Writing paragraph; narratives, descriptive and expository types; paragraph
components; writing process; peer feedback and teacher feedback activities.
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
วิชาบังคับก่อน : 080103014 การเขียน 1
Prerequisite : 080103014 Writing I
การเขียนย่อหน้าขนาดยาว การเขียนเล่าเรื่อง การเขียนเชิงโต้แย้ง การเขียนอธิบายและ
การเขียนรายงาน
Writing long paragraphs; narrative, argumentative, descriptive and report
writing.
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการออกเสี ยงและการพูดเบื้องต้นเพื่ อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การแนะนํา
ตนเอง การบรรยายลักษณะสิ่งต่างๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
Fundamental skills in pronunciation and speaking skills for communication
in daily life; self introduction; describing things; giving direction and expressing opinions.
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080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
วิชาบังคับก่อน : 080103016 สนทนาภาษาอังกฤษ 1
Prerequisite : 080103016 English Conversation I
ทักษะการออกเสียงและการพูดในระดับโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อการสื่อสารใน
สถานการณ์แบบเตรียมตัวและแบบไม่เตรียมตัว ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยเน้น
การพูดและฟัง
Pronunciation and speaking skills with complex sentences in both prepared
and impromptu situations; English communication skills in daily life with an emphasis on
speaking and listening.
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทํางาน ภาษาในการทําธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและ
ผู้เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนําเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนําเสนอ
โครงการ
Language skills for work; simple Business English; marketing; making
appointments; welcoming visitors; negotiations; describing job positions and products;
writing and presenting projects.
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(English for Scientists)
วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
Prerequisite : 080103002 English II
การบูรณาการทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้านวิทยาศาสตร์ การเขียนรายงานการทดลอง
โดยใช้เอกสารอ้างอิง การนําเสนอผลงาน
Integrated skills of listening, speaking, reading and writing in science; writing
experiment reports with references, and presentations.
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080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตัง้ ถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม
วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม
Relationship between human beings and society; human society and
settlement; social organization; culture; social institutions; social changes; social
problems and social development.
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
Characteristics and evolution of law; types of law; legal knowledge about
life cycle in society and being good citizenship.
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
การดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร
เงินเฟ้อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การนําแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันในด้านต่างๆของมนุษย์
Economic activities in society; consumption; investment; inflation; deflation;
financial institutions; taxation; international trade between ASEAN countries; principle of
sufficient economy; government direction in economic problem solving; self-adaptation
to various economic situations.
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080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสําคัญของธุรกิจในชีวิตประจําวัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ การ
จั ด การธุ ร กิ จ การจั ด การข้ อ มู ล และเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางธุ ร กิ จ จริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม
The essential of business in everyday life; business environment; types of
business; business management; business information technology management; business
ethics and social responsibility.
3(3-0-6)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
จิตวิทยาเพื่อการทํางาน การจูงใจ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา ความขัดแย้งในการทํางาน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การประสานงาน ภาวะผู้นํา การสร้างทีมงานและการสื่อสารในที่ทํางาน
Psychology for work; motivation; decision-making; problem-solving; conflicts
at work; creative thinking; coordination; leadership; team building and communication at
workplace.
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อปุ กรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of basketball; techniques; rules; regulations; usage of proper
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good
sportsmanship and spectator.
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080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาวอลเลย์บอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นวอลเลย์บอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of volleyball; techniques; rules; regulations, usage of proper
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good
sportsmanship and spectator.
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of badminton; techniques; rules; regulations; usage of proper
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good
sportsmanship and spectator.
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดี การเต้นรําแบบละติน และแบบบอลรูม
History of dancing; basic dancing skills; dancing etiquette for developing
knowledge; understanding and positive attitudes; Latin dancing and ballroom dancing.
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080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาเทเบิลเทนนิส เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่นเทเบิลเทนนิส การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of table tennis; techniques; rules; regulations; usage of proper
equipment; practice in basic skills and applying the skills to play games; good
sportsmanship and spectator.
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติและพัฒนาการของการต่อสู้ป้องกันตัวในรูปแบบของเทควันโด ฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานสายสีขาวจนถึงขั้นสายสีเหลืองขั้น 1 กฎ กติกา มารยาท และบทบัญญัติของเทควันโดกับการ
ป้องกันตัวในชีวิตประจําวัน
History of Taekwondo; practice in basic skills (from white belt to first yellow
belt); rules; regulations; etiquette; ethics; and application in daily life.
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติของกีฬาฟุตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา
มารยาทที่สามารถนําไปใช้ใน
ชีวิตประจําวันนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่น การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
History of football; techniques; rules; regulations and etiquette transferring
of knowledge to others; good sportsmanship and spectator.
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080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak–Takraw)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาตะกร้อ เทคนิคการเล่น เข้าใจกฎ กติกา มารยาทของผู้เล่นและผู้ชมที่ดี การ
ฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนําทักษะไปใช้ในการเล่น และนําไปถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้
History of Sepak-Takraw; techniques; rules; regulations; player and spectator
etiquette; practice in basic skills and applying skills to play games and transferring
knowledge to others.
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ประวัติกีฬาเปตอง กฎ กติกา มารยาทของการแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน การฝึกทักษะ
พื้นฐาน การถือลูก การโยน การตี และการนับคะแนน การจัดแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาภายในชั้น
เรียน
History of Petanque; rules; regulations; ethical standards for competition;
playing equipment; practice in basic skills: holding ball, throwing, hitting and counting
points; organizing competition programs and competition in class.
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นํา ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์
Principles and theories of human behavior; understanding individual and
others; self-development; communication; teamwork; leadership; conflicts and conflict
management; society and culture; social etiquette; religious principles and application
to enhance human relations.
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080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
(Development of Life Quality)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความหมายและความสําคัญของคุณภาพชีวิต คุณภาพชีวิตพื้นฐาน พัฒนาการของชีวิต
และพัฒนาการทางจริยธรรม ทฤษฎีความต้องการ สุขภาพกายและสุขภาพจิต การรับรู้ความสามารถของ
ตนและการเห็นคุณค่าในตนเอง ความคิดสร้างสรรค์ การเลือกคู่ครอง การบริหารชีวิต การทํางานที่มี
ความสุข และหลักธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
Definition and significance of life quality; basic life quality; moral
development; need theory; physical and mental health; perceived self-efficacy and selfesteem; creative thinking; choosing a spouse; life management; work with happiness and
Dharma principles for development of life quality.
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Personality Development)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
Prerequisite : None
ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ ทฤษฎี บุ ค ลิ ก ภาพ การประเมิ น บุ ค ลิ ก ภาพ
สุ ข ภาพจิ ต การปรั บ ตั ว และการบริ ห ารความเครี ย ด การปรั บ ปรุ ง และการเสริ ม สร้ า งบุ ค ลิ ก ภาพ
บุคลิกภาพสู่ความเป็นผู้นํา ความฉลาดทางอารมณ์ การพูด การฟัง พฤติกรรมการแสดงออกที่เหมาะสม
และการปฏิบัติตนตามมารยาทสังคม
Significance of personality development; theories of personality; personality
assessment; mental health; adjustment and stress management; personality towards
leadership; emotional intelligence; speaking; listening; assertive behavior; and conformity
to social etiquette.
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2523

ตามเอกสาร
หน้า 87

6

3

ตามเอกสาร
หน้า 88

9

3

ตามเอกสาร
หน้า 88

9

3

Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (ฟิสิกส์)

University of New South Wales, Australia
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ผู้ช่วย
2542
2530 ศาสตราจารย์
2524

ตามเอกสาร
หน้า 89

9

3
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ปี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
(งานวิจัยหรือ ที่มอี ยู่ ที่จะมีใน
การแต่งตํารา) แล้ว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2

สําเร็จการศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สถาบัน

นายโดม โล่ห์เพ็ชร์

6

นางสุรัตนา สังข์หนุน

7

นายเอกชัย
คุณวุฒิปรีชาชาญ

8

นางสาววลัยลักษณ์
ชวนัสพร

9

นายชุติพนธ์ ภักดีบุญ

10

นางสาวเสาวลักษณ์
เจศรีชัย

Ph.D. (Computer Science)
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Ph.D. (Mathematical Sciences)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Ph.D. (Applied Mathematics)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Applied Mathematics)
วท.ม.(วิทยาการคณนา)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

Heriot-Watt University, UK
สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Brunel University, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
University of St. Andrews, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Sheffield, UK
มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2554
2545
2539
2549
2543
2538
2552
2542
2538
2553
2543
2540
2553
2545
2540
2545
2541

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 89

6

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 90

9

3

อาจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 85

9

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 90

9

3

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 91

9

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 91

9

3
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ปี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
(งานวิจัยหรือ ที่มอี ยู่ ที่จะมีใน
การแต่งตํารา) แล้ว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2

สําเร็จการศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สถาบัน

11

12

14

15

Dr.rer.nat. (Computer
Science)
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นายเสกสรร สิริทรัพย์ทวี Ph.D. (Applied Mathematics)
M.S. (Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายเจษฎา ธารีบุญ
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)
นายชานนท์ พรมสกล
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นางณิชาภัทร
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
พัฒนระพีเลิศ
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

Ruprecht-Karls-Universität of Heidelberg,
Germany
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
University of Colorado at Boulder, USA
University of Colorado at Boulder, USA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาบันเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยบูรพา

2555

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2547
2544
อาจารย์
2557
2551
2545
2543
รอง
2550
2547 ศาสตราจารย์
2541
ผู้ช่วย
2556
2550 ศาสตราจารย์
2547
2552
ผู้ช่วย
2546 ศาสตราจารย์
2544

ตามเอกสาร
หน้า 92

9

3

ตามเอกสาร
หน้า 92

9

3

ตามเอกสาร
หน้า 93

9

3

ตามเอกสาร
หน้า 94

9

3

ตามเอกสาร
หน้า 95

9

3
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นายอภิชาต ศุรธณี

ปี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
(งานวิจัยหรือ ที่มอี ยู่ ที่จะมีใน
การแต่งตํารา) แล้ว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2

สําเร็จการศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สถาบัน

นายศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์
3679800134912

17

นายภาณุมาศ แสวงทอง
3720800474242

18

นายอนุชิต จิตพัฒนกุล

19

นางสาวกนกวรรณ
สิทธิเถกิงเกียรติ

20

นายธนวัฒน์
วิเชียรไพศาล
3659900440829
นายคมสันต์ เนียมเปรม

21

ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

2552
2548
2546
2553
2546
2544
2555
2547
2543
2556
2546

รอง
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 85

9

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 86

9

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 95

9

3

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 96

9

3

วท.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
Ph.D. (Computational and
Applied Mathematics)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Old Dominion University, USA

2557
2550
2548
2553

อาจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 87

9

6

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 97

9

6

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2549
2546
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ปี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
(งานวิจัยหรือ ที่มอี ยู่ ที่จะมีใน
การแต่งตํารา) แล้ว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2

สําเร็จการศึกษา
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สถาบัน

22

23

ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
นางสาวจารุณี
ปร.ด. (คณิตศาสตร์)
สุนทรานนท์
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)
Mr.Elvin James Moore Ph.D. (Theoretical Physics)
M.Sc. (Physics)
B.Sc. (Physics)

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Harvard University, USA
University of Western Australia, Australia
University of Western Australia, Australia

2554
2550
2547
2560
2549
2547
2509
2502
2501

อาจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 97

9

6

อาจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 87

-

6

อาจารย์

ตามเอกสาร
หน้า 97

6

3
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24

นางสาวชนากานต์
เกียรติอร่ามกุล

ปี

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
วิชาการ
(งานวิจัยหรือ ที่มอี ยู่ ที่จะมีใน
การแต่งตํารา) แล้ว หลักสูตร
ปรับปรุง

มคอ. 2

3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลําดับที่

ชื่อ – นามสกุล

2547
2539
2558
2550
2547

อาจารย์

2559
2552
2548

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก
สถาบัน

1
2

3

นางสาวกรรณิการ์
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
พงษ์สุวินัย
วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
นายศักดิ์ชาย ตั้งประเสริฐ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
นายวัชรศักดิ์
ศิริเสรีวรรณ

วท.ด. (วิทยาการคณนา)
วท.ม. (วิทยาการคณนา)
วท.บ. (คณิตศาสตร์)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี

ภาระการสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์)
ที่มีอยู่
แล้ว

ที่จะมีใน
หลักสูตร
ปรับปรุง

-

9

6

อาจารย์

-

-

6

อาจารย์

-

-

6
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ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

ผลงานทาง
วิชาการ
(งานวิจัยหรือ
การแต่งตํารา)

สําเร็จการศึกษา

มคอ. 2

85

มคอ. 2

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
อ.ดร. เอกชัย คุณวุฒิปรีชาชาญ
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Rodkeaw, S., Koonprasert, S. and Kunnawuttipreechachan, E., (2015). “Global
Stability of Multiple Group Mosquitoes of Dengue Fever Model”, Proceedings of
Annual Pure and Applied Mathematics Conference 2015 (APAM2015),
Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand, June 4-5, 2015.
2. Rodkeaw, S., Koonprasert, S. and Kunnawuttipreechachan, E., (2015). “Impact of
Temperature on Transmission of Dengue Fever by Multiple Mosquito
Populations”, Conference of The 10th Science and Technology Conference for
Youths, Kasetsart University, Bangkhen, Bangkok, Thailand, June 19-20, 2015.
3. Phansuwat, R. and Kunnawuttipreechachan, E., (2014). “Stability Analysis of q Methods for Linear Integro-Differential Equations with Delay”, Proceedings of
the 19 Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), A-One, The Royal Cruise
Hotel, Pattaya, pp. 237-244.
รศ.ดร. ศุภวัชร์ อัศวสัมฤทธิ์
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Suantai, S., Ntouyas, S.K., Asawasamrit, S., and Tariboon, J., (2015).
"A Coupled System of Fractional q-Integro-Difference Equations with Nonlocal
Fractional q-Integral Boundary Conditions" Advances in Difference Equations,
2015:124 DOI 10.1186/s13662-015-0462-2: 21 pages.
2. Asawasamrit, S., (2015). "On f-Derivation of KK-Algebras" JP Journal of Algebra
Number Theory and Applications. Vol. 36 Issue: 3 Pages : 215-229.
3. Asawasamrit, S. and Kongmee, C., (2015). "A Structure of KM-Algebras".
International Journal of Applied Mathematics & Statistic. Vol.53 Issue: 4
Pages: 50-57.
4. Asawasamrit, S., (2015). "On Derivations in KK- Algebras" Far East Journal of
Mathematical Sciences. Vol 97 no. 3: 325–335.
5. Asawasamrit, S., (2014). " On Associative in KK- Algebras" Far East Journal of
Mathematical Sciences. Vol 92 no. 1: 19–28.
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มคอ. 2

6. Asawasamrit, S., Tariboon, J. and Ntouyas, S. K., (2014). “Existence of Solutions
for Fractional q-Integrodifference Equations with Nonlocal Fractional qIntegral Conditions” Abstract and Applied Analysis. Vol 2014 Article ID 474138,
12 pages.
7. Pongarm, N. Asawasamrit, S., Tariboon, J. and Ntouyas, S. K., (2014). “MultiStrip Fractional q-Integral Boundary Value Problems for Nonlinear Fractional qDifference Equations” Advances in Difference Equations 2014:193.
8. Asawasamrit, S., and Sudprasert, A., (2013). “On P-Semisimple in KK- Algebras”
Int. Journal of Math. Analysis. Vol 98 no. 1: 23-32.
9. Asawasamrit, S., and Sudprasert, A., (2013). “On the Special Ideals in KKAlgebras” Int. Journal of Math. Analysis. Vol 82 no. 4: 605 – 613.
ผศ. ดร.ภาณุมาศ แสวงทอง
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย
1. Sawangtong, P. (2016). “Finite-Time Blow-up in a Fractional Heat Equation with
a Nonlinear Concentrated Source.” Proceedings of the 21th Annual Meeting in
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
ในหลักสูตรได้กําหนดให้นักศึกษาที่เรียนแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา จะต้องลงทะเบียน
เรียนรายวิชาสหกิจศึกษา จํานวน 6 หน่วยกิต เพื่อนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ก่อนเข้า
สู่การทํางานจริง ซึ่งต้องเป็นไปตามโครงสร้างที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีจิตสาธารณะ เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(2) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเองและสั ง คม เคารพกฎระเบี ย บ และ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์เพื่อการประยุกต์ใช้กับงานทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างนวัตกรรม และนําความรู้ไปใช้ในการดํารงชีวิต
(4) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม ในการพัฒนานวัตกรรมหรือ
ต่อยอดองค์ความรู้จากเดิมได้อย่างสร้างสรรค์
(5) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก้ปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
(6) มีจิตสํ า นึ กถึ ง ความรั บผิ ดชอบด้า นความปลอดภั ย ในการทํางาน และการรั ก ษาสภาพ
แวดล้อมต่อสังคม
(7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป
(8) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัยได้อย่างเหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้
สัญลักษณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) มีความกล้าในการแสดงออก และนําความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา โดยเป็นไปตามที่หน่วยงาน/สถานประกอบการที่นักศึกษา
เข้าร่วม โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงรวมในการ
ทํางานไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง
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5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกําหนดในการทําโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะ
ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยมีรายงานที่ต้องนําส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนดอย่างเคร่งครัด
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาแต่ละคนต้องทําโครงงานหนึ่งโครงงาน ซึ่งจะเน้นการศึกษาค้นคว้า ออกแบบ
และสร้ า งผลงานโดยนั กศึ ก ษาจะต้ อ งรายงานความก้า วหน้ าของโครงงานเป็ น ระยะ ทั้ ง นี้
นักศึกษาจะต้องแสดงความคิดริเริ่มและเป็นผู้ดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างการทําโครงงานเองเป็นส่วนใหญ่ และจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทําหน้าที่ให้คําแนะนํา
นักศึกษาจะต้องนําเสนอผลการทําโครงงานในรูปแบบเอกสารรายงานและการรายงานแก่
คณะกรรมการสอบตามที่ทางภาควิชาจัดไว้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถทํางานเป็นทีมได้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ศึกษามาในการแก้ปัญหา และสามารถดําเนินการได้เสร็จทันเวลา
5.3 ช่วงเวลา
- แผนการศึกษาปกติ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
- แผนการศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการให้ คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บัน ทึ ก การให้ คํ า ปรึ ก ษา ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ นผลจากความก้าวหน้าของโครงงานที่บันทึกในสมุ ดให้คําปรึ กษาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา และประเมินผลจากรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์รวมทั้งการนําเสนอตามระยะเวลาที่กําหนด
โดยการจัดสอบการนําเสนอที่มีคณะกรรมการไม่ต่ํากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
(1) มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่นโครงการอบรมจริยธรรม และ
ทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณ โครงการบําเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น
ทางวิชาชีพ และสังคม
(2) มีภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ - กําหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทํางานเป็นกลุ่ม และมีการ
ตาม สามารถทํางานเป็นทีม กําหนดหัวหน้ากลุ่มในการทํารายงาน ตลอดจนกําหนดให้ทุกคน
มีส่วนร่วมในการนําเสนองาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ได้
ภาวะผู้นําและการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
(3) มีวินัยและความรับผิดชอบ - มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเอง เช่นการเข้าเรียนอย่างสม่ําเสมอ
และการตรงต่อเวลา การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
การส่งงานที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กําหนด
(4) รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตน - ต้องมี การมอบหมายงานให้นักศึ กษาได้สืบค้นข้อมูล รวบรวม
เองและสามารถติ ด ต่ อ สื่ อ - ความรู้ที่นอกเหนือจากที่ได้นําเสนอในชั้นเรียน และเผยแพร่
ความรู้ที่ได้ระหว่างนักศึกษาด้วยกัน หรือให้กับผู้สนใจภายนอก
สารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(5) มี ค วามสามารถในการใช้ - มีระบบเพื่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่นักศึกษาหรือ
ภาษาไทยและภาษาต่ า ง บุค คลภายนอกที่ส่ง เสริม ให้ เกิด การแสวงหาความรู้ที่ ทัน สมั ย
ประเทศ ในการสื่อสาร และ การเผยแพร่ การถามตอบ และการแลกเปลี่ยนความรู้
ใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถดําเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่าง
ราบรื่นและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ส่งผลต่อความสําเร็จ
หรือความล้มเหลวในหน่วยงาน ดังนั้นผู้ทํางานจําเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจาก
การกระทําของตน อาจารย์ที่สอนในแต่ละรายวิชาจะพยายามปลูกฝังให้นักศึกษามีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตไปพร้อมกับวิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา อาจารย์จะเป็นตัวอย่างที่ดี
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาด้ ว ย มาตรฐานผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาในด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ประกอบด้วย
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กําหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้น
การเข้ า ชั้น เรี ย นให้ ตรงเวลาตลอดจนการแต่ งกายที่ เป็ น ไปตามระเบีย บของมหาวิ ท ยาลั ย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานกลุ่ม โดยต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นํากลุ่ม
และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์ ไม่กระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของ
ผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ในการสอน
ทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่นการยกย่องนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมิ น จากการตรงต่ อ เวลาของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ชั้ น เรี ย น การส่ ง งานตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวินัย และความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(4) จํานวนนักศึกษาที่กระทําทุจริตในการสอบ
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2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
นักศึกษาต้องมีความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์เป็นอย่างดี สามารถ
นําไปใช้ประกอบอาชีพและช่วยพัฒนาสังคม โดยมาตรฐานความรู้ต้องครอบคลุมสิ่งต่อไปนี้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์]
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การเชิ ง ทฤษฎี พ ร้ อ มทั้ ง การนํ า ไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้
จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดู งาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

104

มคอ. 2

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
นั ก ศึ ก ษาต้ อ งสามารถพั ฒ นาตนเอง และประกอบวิ ช าชี พ โดยพึ่ ง ตนเองได้ เ มื่ อ จบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจําเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาควบคู่กับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษา ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย์ต้องเน้นให้
นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหาโดยเน้นให้นักศึกษา
ฝึกคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจํา นักศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ จากการสอน
เพื่อให้เกิดทักษะทางปัญญาดังนี้
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) โครงงานในการประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ในการแก้ปัญหา
(2) การอภิปรายกลุ่ม
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากข้อสอบประเภทที่ให้นักศึกษาอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา และ
วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมา
(2) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่นการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ หรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
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2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต้องออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่รู้จักมาก่อน
คนที่มาจากสถาบันอื่นๆ และคนที่จะมาเป็นผู้บังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยู่ใต้บังคับบัญชา
ความสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มคนต่างๆ เป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นอาจารย์จะ
สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติต่างๆ ต่อไปนี้ให้นักศึกษาระหว่างที่ทําการสอนในแต่
ละรายวิชา หรืออาจให้นักศึกษาไปเรียนวิชาด้านสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
ใช้ ก ารสอนที่ มี ก ารกํ า หนดกิ จ กรรมให้ มี ก ารทํ า งานเป็ น กลุ่ ม การทํ า งานที่ ต้ อ ง
ประสานงานกับผู้อื่นข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูล โดยมีความคาดหวังในผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้เป็น
อย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นํา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ่ม
ในชั้นเรียน
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ที่ไปปฏิบัติงาน
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2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นต่ําดังนี้
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และนําเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสารนี้
อาจทําได้ในระหว่างการสอน โดยอาจให้นักศึกษาแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของวิธี
แก้ปัญหา และให้นําเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพต่อนักศึกษา
ในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนักศึกษา เช่น การจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ใ นรายวิ ช าต่ า งๆ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ จํ า ลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนําเสนอการแก้ปัญหาที่ เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหา
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนําเสนอ
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตสํานึกและจิตสาธารณะ
(2) มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน
(3) มีภาวะผู้นํา มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีวินัย ตรงต่อเวลา
(5) เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร
ความรู้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน
สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยี ที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
สามารถนําความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม

ทักษะปัญญา
(1) มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้
(3) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อกําหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมได้
(5) สามารถบูรณาการความรู้แล้วนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ตามความเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และทํางานร่วมกับผู้อื่นได้
(3) เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม
(4) รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร
(5) ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก

 หมายถึง ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080203901 มนุษย์กับสังคม
(Man and Society)
082030904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
(Business and Everyday Life)
080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)

 

มคอ. 2
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
(Personality Development)

3(3-0-6)

2



3

4



5

1

2

3

4

5







 

1

2

3

4

5

1

2

3

   

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5




ข. กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

   

3(3-0-6)



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

     

    

  



   

         

  


 

                        
                        

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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080103001 ภาษาอังกฤษ 1
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
(Writing II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(English for Scientists)



  



 

 

  



  



 

 

  

 




  

      

               

 



     

มคอ. 2

87

มคอ. 2

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)




















 


3(3-0-6)
3(3-0-6)
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040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Everyday Life)
040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจําวัน
(Physics in Daily Life)
040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา
(Exercise Skill and Sport)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
(Biology in Daily Life)
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
(Environment and Energy)
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
(Food in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
(Statistics in Everyday Life)
040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์
(Computer System and Applications)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์
(Computer Ethics)





    



 







 





 







 









  



ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
080303501 บาสเกตบอล
(Basketball)

1(0-2-1)
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ

รายวิชา
1
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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080303502 วอลเลย์บอล
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
(Pétanque)

2

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5

มคอ. 2
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3.2 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
ความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและทฤษฏี
ในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
ทักษะปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการ
แก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
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(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มี ทัก ษะและความรู้ ภาษาอั ง กฤษหรือภาษาต่ างประเทศอื่นเพื่ อ การค้น คว้าได้ อย่า ง
เหมาะสมและจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และนําเสนอได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์

การกําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome) ของหลักสูตร แบ่งออกเป็นผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S) และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ด้านความรู้และทักษะทั่วไป (Generic Outcome: G) แสดงรายละเอียดดังนี้
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ELO 1 (S) มีจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลตาม
ข้อเท็จจริง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ด้านความรู้
ELO 2 (S) สามารถนําความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปใช้ในการวิเคราะห์ พิสูจน์ทฤษฎีบท
ตรวจสอบเหตุผลเชิงตรรกะ และอภิปรายผลตามหลักคณิตศาสตร์ ได้อย่าง
เหมาะสม
ELO 3 (G) ทราบแนวคิดและเนื้อหาวิชาที่สําคัญ และแก้ปัญหาเชิงทฤษฎีหรือเชิงปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3) ด้านทักษะปัญญา
ELO 4 (S) มีเทคนิคในการเริ่มต้นตั้งปัญหา คิดและวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง พร้อมทั้ง
แสดงการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสม
ELO 5 (S) สามารถเชื่ อ มโยงปั ญ หาด้ว ยโครงสร้ างเชิ ง ตรรกะของคณิ ตศาสตร์ ได้ อย่ า ง
เหมาะสม ให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ในรูปแบบนามธรรม และประยุกต์ใข้กับ
ปัญหาต่างๆ ได้
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ELO 6 (G) สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ รู้จักบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง รวมทั้งทํางานหรือโครงงานภายใต้การแนะนําได้เป็นอย่างดี
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5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ELO 7 (S) แสดงให้เห็นถึงทักษะในการคํานวณที่ดี และการจัดการปัญหาได้ถูกต้องตาม
หลักคณิตศาสตร์โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
ELO 8 (G) สามารถใช้แนวคิดและหลักการที่เหมาะสมเพื่อเขียนรายงานหรือโครงงานด้วย
ทักษะที่เหมาะสม รวมทั้งอธิบายเนื้อหาหรือบริบทที่กําหนดได้อย่างถูกต้องและ
สมบูรณ์

89
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร
ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร
ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ELO 2
(S)

ELO 3
(G)









ELO 4
(S)

ELO 5
(S)















ELO 6
(G)

ELO 7
(S)

ELO 8
(G)
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต
(2) มีระเบียบวินัย
(3) มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น
(5) มีจิตสาธารณะ
2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะนํามาอธิบายหลักการและ
ทฤษฏีในศาสตร์เฉพาะ
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน
3. ด้านทักษะปัญญา
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์
(2) นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ELO 1
(S)
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มคอ. 2

ผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) ของหลักสูตร
ผลการเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ELO 2
(S)

ELO 3
(G)

ELO 4
(S)

ELO 5
(S)

ELO 6
(G)

ELO 7
(S)

ELO 8
(G)
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(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้อง และเพื่อนําไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีภาวะผู้นํา โดยสามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้นําและสมาชิกที่ดี
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผลการ
แก้ปัญหา และนําเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอื่นเพื่อการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจําเป็น
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล และนําเสนอได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์

ELO 1
(S)
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูท้ ี่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา

หมวดวิชาเฉพาะ
ELO 1 ELO 2 ELO 3
(S)
(S)
(G)
ก. กลุ่มวิชาแกน

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





















ELO 5
(S)

ELO 6
(G)

ELO 7
(S)

ELO 8
(G)
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040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040203101 คณิตศาสตร์ 1
(Mathematics I)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
(Mathematics II)
040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีตและการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Applications)
040213102 หลักคณิตศาสตร์
(Principles of Mathematics)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
(Linear Algebra)
040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
(Ordinary Differential Equations)
040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Partial Differential Equations)
040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
(Mathematical Analysis I)

ELO 4
(S)
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รายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)

ELO 2
(S)









































ELO 3
(G)

ELO 4
(S)

ELO 5
(S)

ELO 6
(G)

ELO 7
(S)



ELO 8
(G)



3(2-2-5)

3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
(Vector Analysis)
040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
(Numerical Methods I)
040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040213306 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
040213309 สัมมนา
(Seminar)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming for
Mathematics)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
(Fundamentals of Physics Laboratory)
040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
(Probability and Statistics)
040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
(Fundamental Biology Laboratory)

ELO 1
(S)
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93

มคอ. 2

ELO 1
(S)

รายวิชา

ELO 2
(S)

ELO 3
(G)

ELO 4
(S)

ELO 5
(S)

ELO 6
(G)

ELO 7
(S)

ELO 8
(G)

ข. กลุ่มวิชาชีพ
1(0-2-1)
3(0-6-3)
1(0-30-0)
6(540 ชั่วโมง)
3(0-6-3)
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040213481 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐาน
(Fundamentals of Research Methodology)
040213482 โครงงานพิเศษ
(Special Project)
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
(Pre-cooperative Education)
040213492 สหกิจศึกษา
(Co-operative Education)
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา
(Special Project in Co-operative Education)

1. วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์
(Applied Ordinary Differential Equations)
040213211 ทฤษฎีจํานวน
(Number Theory)
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
(Graph Theory and Applications)
040213213 คณิตศาสตร์ขั้นสูง
(Advanced Mathematics)
040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
(History of Mathematics)
040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
(Applied Linear Algebra)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ELO 1
(S)

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

ELO 3
(G)

ELO 4
(S)













ELO 5
(S)
































ELO 7
(S)

ELO 8
(G)







ELO 6
(G)
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040213314 วิธีการแปลง
(Transform Methods)
040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และการประยุกต์
(Mathematical Models and Applications)
040213316 รากฐานเรขาคณิต
(Foundations of Geometry)
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
(Mathematical Inequality)
040213323 ทอพอโลยีเบื้องต้น
(Elementary Topology)
040213324 คณิตศาสตร์เชิงการจัดและการประยุกต์
(Combinatorial Mathematics and Applications)
040213325 ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
(Linear Control System Theory)
040213411 แคลคูลัสของการแปรผัน
(Calculus of Variation)
040213412 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
(Mathematical Analysis II)
040213415 สมการเชิงปริพันธ์
(Integral Equations)
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematics)
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied Mathematics)

ELO 2
(S)































3(3-0-6)

มคอ. 2

95

มคอ. 2

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

ELO 2
(S)




ELO 3
(G)

ELO 4
(S)

ELO 5
(S)













































ELO 6
(G)

ELO 7
(S)









































ELO 8
(G)
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040213423 ตรรกศาสตร์ฟัซซิ
(Fuzzy Logic)
040213424 การแก้ปัญหา
(Problem Solving)
040213425 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล
(Mathematics of Fluid Dynamics)
040213426 ระบบเชิงพลวัต
(Dynamical Systems)
040213427 สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
(Introduction to Special Relativity)
040213428 พลศาสตร์แบบฉบับ
(Classical Dynamics)
040213429 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
(Optimization Technique)
040503102 สถิติวิเคราะห์ 1
(Statistical Analysis I)
040503103 สถิติวิเคราะห์ 2
(Statistical Analysis II)

ELO 1
(S)

2. วิชาเลือกด้านธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)



มคอ. 2

040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
(Risk and Insurance)
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
(Mathematics of Finance)
040213233 การเงินธุรกิจ
(Corporate Finance)
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รายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ELO 2
(S)





ELO 3
(G)

ELO 4
(S)

ELO 5
(S)

ELO 6
(G)

ELO 7
(S)





























ELO 8
(G)
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040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
(Mathematics of Life Insurance I)
040213235 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
(Mathematics of Life Insurance II)
040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
(Time Series Analysis)
040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด
(Deterministic Operations Research)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบสโตแคสติก
(Stochastic Operations Research)
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการสโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business Mathematics)

ELO 1
(S)

3. วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
040213343 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์กราฟิกส์
(Mathematics fpr Computer Graphics)
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
(Mathematical Software)
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
(Elementary Computational Theory)
040213446 ทฤษฎีรหัส
(Coding Theory)
040213447 คณิตศาสตร์สําหรับปัญญาประดิษฐ์
(Mathematics for Artificial Intelligence)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รายวิชา
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
(Image Processing Systems)
040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัย
3(2-2-5)
ด้านคณิตศาสตร์
(Computer Programming for Mathematical Research)
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics and Computer)
040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Data Structures for Mathematics)
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูงสําหรับคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
(Advanced Computer Programming for Mathematics)

มคอ. 2

ELO 1
(S)

ELO 2
(S)





ELO 3
(G)

ELO 4
(S)





ELO 5
(S)

ELO 6
(G)



ELO 8
(G)


















ELO 7
(S)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1.

กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
2.

3.

กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทําความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และ
นําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการวิชาการของภาควิชาพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได้ โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทําวิจัย
สัมฤทธิ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนําผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรี ยนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมิ นคุณภาพของ
หลักสูตรและหน่วยงาน

เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.

การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศและแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน
องค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์

2.

การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน และ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ และ
วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
(2) มีการเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
(3) ส่งเสริมการทําวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพเป็นรอง
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การกํากับมาตรฐานหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
2558 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ บั น ทึ ก ในฐานข้ อ มู ล ระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พื่ อ เผยแพร่ (Thai
Qualifications Register: TQR) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี
โดย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ มีการกํากับมาตรฐานดังนี้
(1) มีคณะกรรมการประจําคณะฯ คณะกรรมการวิชาการของภาควิชา และคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรฯ กํากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี
(2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จํานวน 5 คน ทําหน้าที่ประธานหลักสูตร 1 คน และ
กรรมการหลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจําคณะฯ และ
นําเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัย โดยมีคุณวุฒิตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทําหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร และการ
เรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผล
มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต รให้ ทั น สมั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง อย่ า งน้ อ ยทุ ก ๆ 5 ปี ทั้ ง นี้
หลัก สูต รจะต้ อ งมีก รรมการบริห ารหลั กสู ตรที่มี คุ ณ สมบัติต ามเกณฑ์ โดยอยู่ ป ระจํ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
(4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอแผนการดําเนินงาน การควบคุม และการติดตาม
ผลดําเนินงาน ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการของภาควิชาทุกภาคการศึกษา เพื่อ
ช่วยกํากับให้การดําเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน
(5) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ประจําปีการศึกษา พร้อมทั้งนําผลจากการประเมินคุณภาพ
การศึกษาไปใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจยั ของผูส้ ําเร็จการศึกษา
หลั ก สู ต รจั ด ให้ มี ก ารสํ า รวจการได้ ง านทํ า ของบั ณ ฑิ ต ทุ ก ๆ ปี ก ารศึ ก ษา เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี
คุณสมบัติที่สามารถประกอบอาชีพตามหน่วยงานราชการ และสถานประกอบการ พร้อมทั้งเป็นการ
ติดตามผลบัณฑิตว่าได้งานตรงตามสาขาวิชา และตรงตามเป้าหมายของบัณฑิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
หรื อ ไม่ นอกจากนั้ น ทางหลั ก สูต รยั งได้ สํา รวจความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บัณ ฑิ ต ทุก ปี เพื่ อ นํา ข้ อมู ล ไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ของผู้ เข้ าศึ ก ษาหลัก สู ตร คื อ เป็น ผู้สํ า เร็จ การศึ ก ษามัธ ยมศึก ษาตอนปลายหรื อ
เทียบเท่า โดยผ่านการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดย
นักศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และ/หรือ ผ่าน
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ปัญหาที่พบของนักศึกษาแรกเข้าคือ นักศึกษาบางส่วนมีพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ จาก
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายไม่ เ พี ย งพอ ดั ง นั้ น ทางหลั ก สู ต รจึ ง จั ด ให้ เ รี ย นปรั บ พื้ น ฐานทางด้ า น
คณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา นอกจากนั้นทางคณะและภาควิชายังได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทาง
วิ ช าการให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาทุ ก คน โดยนั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาในการเรี ย น หรื อ ปั ญ หาในด้ า นการปรั บ ตั ว
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกําหนดชั่วโมงว่าง
(Office hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ และกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกชั้นปี
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง นอกจากนั้นทางภาควิชาและหลักสูตรยังมีกิจกรรมต่างๆ เสริมให้แก่
นักศึกษา ทั้งกิ จกรรมทางด้านวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึ กษาด้านคุ ณธรรม จริยธรรม ด้าน
ภาษาอังกฤษ และด้านการใช้เทคโนโลยี
3.3 ผลทีเ่ กิดกับนักศึกษา
ทางหลักสูตรมีกระบวนการในการติดตามการคงอยู่ของนักศึกษาโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละ
ชั้นปีรายงานจํานวนนักศึกษาและสถานภาพของนักศึกษาแต่ละคน ณ สิ้นปีการศึกษา พร้อมทั้งมีการ
สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ส่วนการสํารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาได้สํารวจโดยมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รมี ห น้ า ที่ ร วบรวมผล เพื่ อ รายงานผลการจั ด การศึ ก ษาในแต่ ล ะภาค
การศึกษา ในการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หากนักศึกษามีข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ นักศึกษา
สามารถทําคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา และเสนอตามลําดับขั้น จนถึงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในแต่ละ
คําร้อง

129

มคอ. 2

4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
การคัดเลื อกอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์จะต้องมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอกเท่านั้น
ภายในปีแรกอาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี เพื่อให้
อาจารย์ใหม่สามารถเข้าใจถึงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ สามารถจัดทําเอกสารการสอน
และสื่อการสอนที่เหมาะสม นอกจากนั้นทางภาควิชา และคณะยังส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานทาง
วิชาการเพื่อการเผยแพร่ความรู้ และการสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการสําหรับอาจารย์ทุกคน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน
ภาควิชาส่งเสริมให้บุคลากรต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ โครงสร้าง และธรรมชาติของหลักสูตร ใน
ด้ า นการดํา เนิ น งานหลั กสู ตรนั้ น อาจารย์ ผู้รั บผิ ด ชอบหลั กสู ตร ผู้ ส อน และกรรมการวิ ช าการของ
ภาควิชาจะต้องมีการประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และให้ความ
เห็นชอบการประเมิ นผลทุกรายวิชา พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้ อมูล เพื่อเตรียมใช้สําหรับการปรับปรุ ง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้การดําเนินงานของหลักสูตรบรรลุเป้าหมายตามที่
กําหนดไว้ และได้บัณฑิตซึ่งเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิชามีนโยบายในการเชิญอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน มาสอนในรายวิชาชีพ
ของหลักสูตรให้กับนักศึกษา
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
(1) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
(2) คณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ. 2 โครงสร้าง
รายวิชา และ curriculum mapping ของแต่ละรายวิชา คําอธิบายรายวิชา เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข
(3) อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต แสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง
(4) คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังตามความคิดเห็น
(5) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ตามความคิดเห็น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ
(6) ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะนําให้คณะกรรมการวิชาการ และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณา
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(7) ส่ ง ร่ า งหลั ก สู ต รจากที่ ป รั บ แก้ ไ ขตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการวิ ช าการ และ
คณะกรรมการประจําคณะฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต
(8) เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(9) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรโดยจัดทํา รายงาน
ประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ที่กําหนดของมหาวิทยาลัย ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2.1 การกําหนดผู้สอน
(1) กํ า หนดผู้ ส อนพิ จ ารณาถึ ง ความชํ า นาญในเนื้ อ หาที่ ส อน ผลงานวิ จั ย หรื อ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ และภาระงานของอาจารย์
(2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ ที่มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว้
5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน และการจัดทํา มคอ 3, 4, 5, 6
(1) อาจารย์ผู้สอน หรือผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรจัดทํา
มคอ. 3, 4, 5 ,6 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการทํา มคอ 3,4,5,6
จากนั้นนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ และคณะกรรมการประจํา
คณะ เพื่อพิจารณาและรับรอง
(3) อาจารย์ ผู้ ส อน และผู้ ป ระสานงานรายวิ ช า ส่ ง มคอ. 3, 4 ก่ อ นวั น เปิ ด ภาค
การศึกษา มคอ 5, 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน
(4) กําหนดให้มีการชี้แจง แนะนําผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา
ในช่วงต้นของการเรียน
5.2.3 การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา
มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ต่อเนื่องตั้งแต่เข้าสาขาจนจบหลักสูตร เพื่อดูแลด้าน
การเรียน การทํากิจกรรมต่างๆ
5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นคําร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบผล
คะแนนและวิ ธี ก ารประเมิ น ผล ได้ ที่ ห น่ ว ยทะเบี ย นคณะฯ เพื่ อ ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อน
ตรวจสอบ และแจ้งผลให้คณะกรรมการประจําคณะ รับทราบ
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5.3 การประเมินผูเ้ รียน
การประเมิ นของหลักสูตร ดําเนินการตามผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(1) ผู้ประสานงานรายวิชา และผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่
ระบุไว้ใน มคอ 3 และ 4 และพิจารณาให้เกรด จากนั้นจัดส่งเกรดภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด และพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ
(2) มีการประเมินผลผู้สอน และรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน
(3) อาจารย์ผู้สอนและผู้ประสานงานรายวิชาจัดทํา มคอ. 5 และ 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน
(4) กําหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนด
ใน มคอ 3 และ 4 ภายใน 30 วัน หลั งสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการ
วิชาการของภาควิชา จัดหากรรมการเพื่อทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาได้รับการจัดสรรงบประมาณประจําปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้
โปรแกรมสําเร็จรูปทาง
เพื่อใช้ดําเนินงานในหลักสูตร เช่นจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ โสตทัศนูปกรณ์
คณิตศาสตร์ หนังสือ และตํารา ให้เพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ภาควิชามีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จํานวน 2 ห้อง เพื่อรองรับการเรียนการสอนรายวิชาที่
ต้องมีการฝึกปฏิบัติโดยใช้คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ รวมทั้งเป็นแหล่งให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลต่างๆ
และมีโสตทัศ นู ปกรณ์ เช่ น Visualizer, Projectors เป็นต้น ประจําห้องปฏิบัติการและห้ องเรี ยน
นอกจากนี้ในระดับคณะยังมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการนักศึกษาอีกด้วย
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
มีการประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือและตําราที่เกี่ยวข้องเพื่อบริการ
ให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ภาควิชาได้ดําเนินการ
จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมในห้องปฏิบัติการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อรองรับกับความ
ต้องการของนักศึกษา
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้
จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรดังนี้
(1) รวบรวมจัดทําสถิติจํานวนเครื่องมืออุปกรณ์ เช่น จํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
ห้องปฏิบัติการ โสตทัศนูปกรณ์ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน เป็นต้น
(2) จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าที่ มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ โ ดยใช้ ป ฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร์
(3) จํานวนหนังสือ ตํารา และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ของสํานักหอสมุดกลาง
(4) ผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ ปฏิบัติการ

7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อ
ติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1–5
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ 1
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษา 
ละสองครั้ง โดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี)
มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ 
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5

และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/

สภาวิชาชีพกําหนด ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่ 1
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอo
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการดําเนินงานที่รายงาน ใน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน

การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี 
ละ 1 ครั้ง
(11) ระดั บ ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาปี สุ ด ท้ า ย/บั ณ ฑิ ต ใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย ไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี

9

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่ 5














































10

10

11

12
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการทีจ่ ะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้นพิจารณาจากตัวผู้เรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆ หัวข้อว่ามีความ
เข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปราย
โต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้นแล้ว ก็จะสามารถประเมินการสอนในเบื้องต้นได้ว่าผู้เรียนเข้าใจในสาระพื้นฐานของรายวิชา
หรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทําให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน โดย
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องมาประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกัน เพื่อ
หาแนวทางในการเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนใหม่ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา ซึ่งการประเมินดังกล่าวนักศึกษาสามารถประเมินการสอนของ
ผู้สอนได้จากระบบประเมินการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะดําเนินการเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 โดยประเมิน
จากการทําโครงงานพิเศษของนักศึกษา ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทั้งในแต่ละรายวิชา และในภาพรวมของหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้ อ มู ล ข้ า งต้ น จะทํ า ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทราบปั ญ หาของการบริ ห าร
หลักสูตรทั้งในภาพรวมและในรายวิชาต่างๆ ในกรณีที่พบว่ารายวิชาใดมีปัญหาด้านการจัดการเรียนการ
สอน ก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันทีซึ่งอาจจะเป็นการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
โดยสามารถทําได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา นอกจากนั้นสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทํา
ทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก
ภาคผนวกประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี้
ก) แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร
ข) รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
ค) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
ง) รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ฉบับปี พ.ศ. 2555
จ) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต

ภาคผนวก ก
แผนภูมิแสดงความต่อเนือ่ งของหลักสูตร
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ภาคผนวก ข
รายละเอียดการกําหนดรหัสวิชาของหลักสูตร
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โครงสร้างรหัสวิชาของภาควิชาคณิตศาสตร์
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็นเลข 9 หลัก

0 4 0 2 x x x x x
กลุ่มวิชาแกนและวิชาชีพ
00 – 09
10 – 29
30 – 39
40 – 59
80 – 99

กลุ่มวิชาแกน
วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
วิชาเลือกด้านธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
วิชาชีพบังคับ

ระดับการศึกษา
1. ปริญญาตรีชั้นปีที่ 1
2. ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2
3. ปริญญาตรีชั้นปีที่ 3
4. ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4
ตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเป็นระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับการศึกษา
1 ปวช.
2 ปวส. / อนุปริญญา
3 ปริญญาตรี
4 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

5 ปริญญาโท
6 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
7 ปริญญาเอก
8 สูงกว่าปริญญาเอก

สาขาวิชา
0 คณิตศาสตร์บริการ
1 สาขา MA
2 สาขา MC

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ภาคผนวก ค
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
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รายนามกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
ตําแหน่ง
อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานทีท่ ํางาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ชุมชอบ
ตําแหน่ง
อาจารย์ประจําภาควิชาคณิตศาสตร์
สถานทีท่ ํางาน ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ดร.วดี วิชัยดิษฐ์
ตําแหน่ง
ผู้อํานวยการห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สถานทีท่ ํางาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ภาคผนวก ง
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
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รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.2 เพื่อปรับปรุงรายวิชา ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 (มคอ. 1)
4.3 เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดขึ้น และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4.4 เพื่อเพิ่มเติมโครงการสหกิจศึกษาในหลักสูตร และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ทางด้านวิชาการที่ได้ไปใช้ในการทํางานจริงในสถานประกอบการ ระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เพิ่มรายวิชาใหม่ และตัดรายวิชาเดิม (ในหมวดวิชาชีพ) บางรายวิชาออก ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รายวิชาที่ตัดออกและเพิ่มใหม่
ตัดรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
040313101 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Physics for Scientists I)
040313102 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 1
(Physics Laboratory for Scientists I)
040313103 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Physics for Scientists II)
040313104 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 2
(Physics Laboratory for Scientists II)
040513101 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Probability
and Statistics)

เพิ่มรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนัก
1(0-2-1)
วิทยาศาสตร์
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamentals of Physics Laboratory)
040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
(Probability and Statistics)
040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamental Biology Laboratory)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
040213481 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
(Research Methodology)
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-30-0)
(Pre-cooperative Education)
040213492 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา 3(0-6-3)
(Special Project in Co-operative
Education)
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ตัดรายวิชา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213319 ระบบเวลาเต็มหน่วย
(Discrete Time Systems)
040213320 การโปรแกรมเชิงเส้น
(Linear Programming)
040513204 การวิจัยดําเนินงาน 1
(Operation Research I)
040513304 การวิจัยดําเนินงาน 2
(Operation Research II)

เพิ่มรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213316 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
(Foundations of Geometry)
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Inequalities)

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

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
040213233 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Corporate Finance)
040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด 3(3-0-6)
(Deterministic Operation Research)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบ
3(3-0-6)
สโตแคสติก
(Stochastic Operation Research)
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business
Mathematics)
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040213242 ทฤษฎีสวิทซ์ชิงและการออกแบบ 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ดิจิตอล
(Switching Theory and Digital
Logic Design)
040213244 ตัวแปลภาษาสําหรับการประมวล 3(2-2-5)
ผลทางคณิตศาสตร์
(Compiler for Mathematical
Computing)
040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
(Selected Topic in Mathematics and
Computer)
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5.2 ปรับโครงสร้างแผนการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
แผนการศึกษาในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา
040203101
040313101
040313102
04xxxxxxx
04xxxxxxx
080103001
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040203102
040213141
040313103
040313104
080103002
04xxxxxxx
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040213202
040213203
040213200
040513101
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040213206
040213207
040213208
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040213303
040213304
040213302
040213344
0402xxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์1
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 1
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
คณิตศาสตร์ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์ 2
ภาษาอังกฤษ 2
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม

แผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

รหัสวิชา
040203101
040213101
040313101
040313102
040513101
04xxxxxxx
08xxxxxxx

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

รหัสวิชา
040113003
040113004
040203102
040213102
040223141
040413002
040413003
08xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
พีชคณิตเชิงเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
หลักคณิตศาสตร์
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
การวิเคราะห์เวกเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและการประยุกต์
คณิตศาสตร์ขั้นสูง
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(x-x-x)

รหัสวิชา
040213202
040213203
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

รหัสวิชา
040213204
040213206
040213206
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

รหัสวิชา
040213301
040213303
040213306
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ดสิ ครีตและการประยุกต์
ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์ 1
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการเคมีสาํ หรับนักวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 2
หลักคณิตศาสตร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับคณิตศาสตร์
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
พีชคณิตเชิงเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
การวิเคราะห์เวกเตอร์
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
ตัวแปรเชิงซ้อน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
พีชคณิตนามธรรม
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
20(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
19(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)
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แผนการศึกษาในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา
040213301
040213311
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
040213407
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx

รหัสวิชา
040213420
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
ตัวแปรเชิงซ้อน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
สัมมนา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
โครงงานพิเศษ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
รวม

แผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)
หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
สัมมนา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชา
040213481 ระเบียบวิธีวิจยั
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
รวม

รหัสวิชา
040213305
040213309
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
040213482
0402xxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
โครงงานพิเศษ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(x-x-x)

หมายเหตุ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้เพิ่มโครงการสหกิจศึกษาในหลักสูตร

5.3 เปลี่ยนรหัสและรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรหัส/ชื่อวิชา ในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุ่มวิชาแกน
040213311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
(Numerical Methods II)
040213141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 1
(Computer Programming for
Mathematics I)
040213407 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)

040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming
for Mathematics)
040213309 สัมมนา
(Seminar)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-2-1)
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รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213315 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์
และการประยุกต์
(Mathematical Models and
Applications)
040213415 สมการอินทิกรัล
(Integral Equations)
040213423 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย
(Fuzzy Logic)
040213418 หัวข้อคัดพิเศษ 1
(Special Topics I)
040213419 หัวข้อคัดพิเศษ 2
(Special Topics II)

มคอ. 2

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวน
3(3-0-6)
การเฟ้นสุ่ม
(Probability and Stochastic Process)
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040213241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 2
(Computer Programming for
Mathematics II)
040213243 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
ทางคณิตศาสตร์
(Data Structures and Algorithms in
Mathematics)

กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Mathematical Models and
Application)
040213415 สมการเชิงปริพันธ์
3(3-0-6)
(Integral Equations)
040213423 ตรรกศาสตร์ฟัซซิ
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematics)
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied
Mathematics)
กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการ 3(3-0-6)
สโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์
(Advanced Computer Programming
for Mathematics)
040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับ
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
(Data Structures for Mathematics)
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6.

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาชีพ
โครงการปกติ
วิชาชีพบังคับ 4 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก 33 หน่วยกิต
โครงการสหกิจศึกษา
วิชาชีพบังคับ 10 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

7.

เกณฑ์มาตรฐานฯ
พ.ศ. 2548
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 120
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 84

หลักสูตรฉบับปี
พ.ศ. 2555
(หน่วยกิต)
137
32
12
6
6
6
12
2
99
60
39

เกณฑ์มาตรฐานฯ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 120
133
32
ไม่น้อยกว่า 30
12
6
6
6
12
2
ไม่น้อยกว่า 72
95
58
37
4
33

6

6

10
27
6

6

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

137
32
99
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

133
32
95
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law of Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
082030904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
3(3-0-6)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
(Psychology for Happy Life)
3(3-0-6)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6) 080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
(Human Relations)
3(3-0-6)
080303606 การคิดเชิงระบบและความ
3(3-0-6) 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
คิดสร้างสรรค์
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
(Personality Development)
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
พระนครเหนือเปิดสอน
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
เรียนวิชา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
และเลือกอย่างน้อย 2 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
เลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(English for Scientists)
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) 040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday’s Life)
(Chemistry in Everyday Life)
040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา
3(3-0-6)
(Exercise Skill and Sport)
(Exercise Skill and Sport)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6) 040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
(Environment and Energy)
3(3-0-6)
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) 040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
(Food in Daily Life)
(Food in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
3(3-0-6)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์
(Computer Ethics)
(Computer System and Applications)
หรื อ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ 040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Ethics)
คณิ ต ศาสตร์ ใ นหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หรื อ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เปิ ด สอน โดยความเห็ น ชอบของ
ภาควิชา

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกอย่างน้อย 2 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
เลือกอย่างน้อย 2 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
(Basketball)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดสอน

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดสอน

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาแกน
60 หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาแกน
58 หน่วยกิต
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040203101 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
040203101 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
(Mathematics I)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
(Mathematics II)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040213200 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics)
040213207 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Applications)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Algebra)
040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Ordinary Differential Equations)
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Vector Analysis)
040213208 คณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics)
040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
(Complex Variables)
040213302 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
(Numerical Methods I)
040213304 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mathematical Analysis I)
040213311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
(Numerical Methods II)
(เดิม อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ)
040213407 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
040213420 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
040213141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 1
(Computer Programming for
Mathematics I)
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
(Mathematical Software)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040213102 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics)
040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Application)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Algebra)
040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Ordinary Differential Equations)
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Vector Analysis)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ และเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 040213213)
040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Partial Differential Equations)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
(Numerical Methods I)
040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
(Mathematical Analysis I)
040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040213306 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
040213309 สัมมนา
(Seminar)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming
for Mathematics)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ)

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

3(2-2-5)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040313101 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Physics for Scientists I)
040313102 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 1
(Physics Laboratory for Scientists I)
040313103 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Physics for Scientists II)
040313104 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 2
(Physics Laboratory for Scientists II)
040513101 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Probability
and Statistics)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamentals of Physics Laboratory)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
(Probability and Statistics)

3(3-0-6)

040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamental Biology Laboratory)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ
39 หน่วยกิต ข. กลุ่มวิชาชีพ
37 หน่วยกิต
1) โครงการปกติ ให้เรียนรายวิชา
040213481 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
(Research Methodology)
040213482 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
2) โครงการสหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชา
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-30-0)
(Pre-cooperative Education)
040213492 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 39 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์ 3(3-0-6)
(Applied Ordinary Differential Equations)
040213211 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Graph Theory and Applications)
(ในหลักสูตรเดิม อยู่ในกลุ่มวิชาแกน)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา
3(0-6-3)
(Special Project in Co-operative
Education)
กลุ่มวิชาชีพเลือก
โครงการปกติ
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 33 หน่วยกิต
โครงการสหกิจศึกษา
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 27 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Ordinary Differential Equations)
040213211 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Graph Theory and Application)
040213213 คณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics)
040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
3(3-0-6) 040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(History of Mathematics)
(History of Mathematics)
040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3(3-0-6) 040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Linear Algebra)
(Applied Linear Algebra)
040213314 วิธีการแปลง
3(3-0-6) 040213314 วิธีการแปลง
3(3-0-6)
(Transform Methods)
(Transform Methods)
040213315 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6) 040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
และการประยุกต์
และการประยุกต์
(Mathematical Models and Application)
(Mathematical Models and Applications)
040213316 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(Foundations of Geometry)
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Inequaliries)
040213319 ระบบเวลาเต็มหน่วย
3(3-0-6) (ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(Discrete Time Systems)
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040213320
040213323
040213324

040213325
040213401
040213402
040213412
040213415
040213423
040213424
040213425
040213426
040213427
040213428
040213429
040213418
040213419

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Programming)
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Combinatorial Mathematics and
Applications)
ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System Theory)
พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
แคลคูลัสของการแปรผัน
3(3-0-6)
(Calculus of Variations)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
สมการอินทิกรัล
3(3-0-6)
(Integral Equations)
ตรรกศาสตร์วิภัชนัย
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
การแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Problem Solving)
คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
(Mathematics of Fluid Dynamics)
ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Special Relativity)
พลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
(Classical Dynamics)
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
(Optimization Techniques)
หัวข้อคัดพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Topics I)
หัวข้อคัดพิเศษ 2
3(3-0-6)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาชีพทางธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
รหัสวิชา 040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด)
040213323 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
040213324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Combinatorial Mathematics and
Applications)
040213325 ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System Theory)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาแกน)
040213411 แคลคูลัสของการแปรผัน
3(3-0-6)
(Calculus of Variation)
040213412 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
040213415 สมการเชิงปริพันธ์
3(3-0-6)
(Integral Equations)
040213423 ตรรกศาสตร์ฟัซซิ
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
040213424 การแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Problem Solving)
040213425 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
(Mathematics of Fluid Dynamics)
040213426 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
040213427 สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Special Relativity)
040213428 พลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
(Classical Dynamics)
040213429 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
(Optimization Techniques)
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics)
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Special Topics II)

040513102 สถิติวิเคราะห์ 1
(Statistical Analysis I)
040513201 สถิติวิเคราะห์ 2
(Statistical Analysis II)
040513204 การวิจัยดําเนินงาน 1
(Operation Research I)
040513304 การวิจัยดําเนินงาน 2
(Operation Research II)
กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย
040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
(Risk and Insurance)
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
(Mathematics of Finance)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied Mathematics)
040503102 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
(Statistical Analysis I)
040503201 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
(Statistical Analysis II)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3(3-0-6)

(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

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

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

040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance I)
040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Time Series Analysis)
040213333 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance II)
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการ 3(3-0-6)
เฟ้นสุ่ม
(Probability and Stochastic Process)
(เดิมอยู่ในกลุ่มคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
รหัสวิชา 040213320 การโปรแกรมเชิงเส้น)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

มคอ. 2

กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk and Insurance)
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics of Finance)
040213233 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Corporate Finance)
040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance I)
040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Time Series Analysis)
040213235 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance II)
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการ
3(3-0-6)
สโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด
3(3-0-6)
(Deterministic Operation Research)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบสโตแคสติก 3(3-0-6)
(Stochastic Operation Research)
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business Mathematics)

มคอ. 2
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040213241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 2
(Computer Programming for
Mathematics II)
040213242 ทฤษฎีสวิทซ์ชิงและการออกแบบ 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ดิจิตอล
(Switching Theory and Digital
Logic Design)
040213243 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
ทางคณิตศาสตร์
(Data Structures and Algorithms in
Mathematics)
040213244 ตัวแปลภาษาสําหรับการประมวล 3(2-2-5)
ผลทางคณิตศาสตร์
(Compiler for Mathematical
Computing)
040213343 คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิกส์
(Mathematics of Computer Graphics)
(เดิม อยู่ในกลุ่มวิชาแกน)
040213345 การออกแบบส่วนชุดคําสั่งเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object Oriented Software Design)
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Computational Theory)
040213446 ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
(Coding Theory)
040213447 คณิตศาสตร์สําหรับปัญญา
3(3-0-6)
ประดิษฐ์
(Mathematics for Artificial Intelligence)
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
(Image Processing Systems)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์
(Advanced Computer Programming
for Mathematics)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
(Data Structures for Mathematics)

(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

040213343 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิกส์
(Mathematics for Computer Graphics)
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
(Mathematical Software)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Computational Theory)
040213446 ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
(Coding Theory)
040213447 คณิตศาสตร์สําหรับปัญญา
3(3-0-6)
ประดิษฐ์
(Mathematics for Artificial Intelligence)
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
(Image Processing Systems)
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รหัสวิชา

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เพื่อการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
(Computer Programming for
Mathematical Research)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
(Computer Programming for
Mathematical Research)
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
และคอมพิวเตอร์
(Selected Topic in Mathematics and
Computer)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ภาคผนวก ง
รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
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รายละเอียด
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555

ภาควิชาคณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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มคอ. 2

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2555
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว
ในการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
4.1 เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
4.2 เพื่อปรับปรุงรายวิชา ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ให้มีความสอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554 (มคอ. 1)
4.3 เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและ
สังคมที่เกิดขึ้น และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
4.4 เพื่อเพิ่มเติมโครงการสหกิจศึกษาในหลักสูตร และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้
ทางด้านวิชาการที่ได้ไปใช้ในการทํางานจริงในสถานประกอบการ ระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
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5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข
5.1 เพิ่มรายวิชาใหม่ และตัดรายวิชาเดิม (ในหมวดวิชาชีพ) บางรายวิชาออก ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 รายวิชาที่ตัดออกและเพิ่มใหม่
ตัดรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
040313101 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Physics for Scientists I)
040313102 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 1
(Physics Laboratory for Scientists I)
040313103 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Physics for Scientists II)
040313104 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 2
(Physics Laboratory for Scientists II)
040513101 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Probability
and Statistics)

เพิ่มรายวิชา
กลุ่มวิชาแกน
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนัก
1(0-2-1)
วิทยาศาสตร์
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamentals of Physics Laboratory)
040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-6)
(Probability and Statistics)
040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamental Biology Laboratory)
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
040213481 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
(Research Methodology)
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-30-0)
(Pre-cooperative Education)
040213492 สหกิจศึกษา
6(0-540-0)
(Co-operative Education)
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา 3(0-6-3)
(Special Project in Co-operative
Education)
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ตัดรายวิชา
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213319 ระบบเวลาเต็มหน่วย
(Discrete Time Systems)
040213320 การโปรแกรมเชิงเส้น
(Linear Programming)
040513204 การวิจัยดําเนินงาน 1
(Operation Research I)
040513304 การวิจัยดําเนินงาน 2
(Operation Research II)

เพิ่มรายวิชา
3(3-0-6)
3(3-0-6)

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213316 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
(Foundations of Geometry)
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Inequalities)

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

กลุ่มวิชาด้านธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
040213233 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Corporate Finance)
040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด 3(3-0-6)
(Deterministic Operation Research)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบ
3(3-0-6)
สโตแคสติก
(Stochastic Operation Research)
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business
Mathematics)
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040213242 ทฤษฎีสวิทซ์ชิงและการออกแบบ 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ดิจิตอล
(Switching Theory and Digital
Logic Design)
040213244 ตัวแปลภาษาสําหรับการประมวล 3(2-2-5)
ผลทางคณิตศาสตร์
(Compiler for Mathematical
Computing)
040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)

กลุ่มวิชาด้านคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
(Selected Topic in Mathematics and
Computer)
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5.2 ปรับโครงสร้างแผนการศึกษา ในแต่ละภาคการศึกษา
แผนการศึกษาในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา
040203101
040313101
040313102
04xxxxxxx
04xxxxxxx
080103001
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040203102
040213141
040313103
040313104
080103002
04xxxxxxx
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040213202
040213203
040213200
040513101
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040213206
040213207
040213208
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx

รหัสวิชา
040213303
040213304
040213302
040213344
0402xxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
คณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์1
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ 1
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
คณิตศาสตร์ 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับคณิตศาสตร์ 1
ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์ 2
ภาษาอังกฤษ 2
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม

แผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
19(x-x-x)

รหัสวิชา
040203101
040213101
040313101
040313102
040513101
04xxxxxxx
08xxxxxxx

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

รหัสวิชา
040113003
040113004
040203102
040213102
040223141
040413002
040413003
08xxxxxxx

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
พีชคณิตเชิงเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
หลักคณิตศาสตร์
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
การวิเคราะห์เวกเตอร์
คณิตศาสตร์เต็มหน่วยและการประยุกต์
คณิตศาสตร์ขั้นสูง
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(x-x-x)

รหัสวิชา
040213202
040213203
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18(x-x-x)

รหัสวิชา
040213204
040213206
040213206
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม

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

รหัสวิชา
040213301
040213303
040213306
0402xxxxx
04xxxxxxx
08xxxxxxx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
คณิตศาสตร์ 1
คณิตศาสตร์ดสิ ครีตและการประยุกต์
ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1
ปฏิบัติการฟิสิกส์สาํ หรับนักวิทยาศาสตร์ 1
สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
รวม
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการเคมีสาํ หรับนักวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ 2
หลักคณิตศาสตร์
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํ หรับคณิตศาสตร์
หลักชีววิทยา
ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
พีชคณิตเชิงเส้น
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
การวิเคราะห์เวกเตอร์
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาพลศึกษา
รวม
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
ตัวแปรเชิงซ้อน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
พีชคณิตนามธรรม
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
รวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
20(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
1(x-x-x)
19(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(x-x-x)
19(x-x-x)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)
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แผนการศึกษาในหลักสูตรเดิม
รหัสวิชา
040213301
040213311
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
040213407
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx

รหัสวิชา
040213420
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
ตัวแปรเชิงซ้อน
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
วิชา
สัมมนา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
โครงงานพิเศษ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
รวม

แผนการศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18(x-x-x)
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)
หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
12(x-x-x)

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
สัมมนา
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
วิชา
040213481 ระเบียบวิธีวิจยั
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
0402xxxxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
รวม

รหัสวิชา
040213305
040213309
0402xxxxx
0402xxxxx
0402xxxxx
xxxxxxxxx

รหัสวิชา
040213482
0402xxxxx
xxxxxxxxx

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
วิชา
โครงงานพิเศษ
วิชาเลือกในกลุ่มวิชาชีพ
วิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16(x-x-x)
หน่วยกิต
1(0-2-1)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
13(x-x-x)

หน่วยกิต
3(0-6-3)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
9(x-x-x)

หมายเหตุ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ได้เพิ่มโครงการสหกิจศึกษาในหลักสูตร

5.3 เปลี่ยนรหัสและรายชื่อวิชาดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบรหัส/ชื่อวิชา ในหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรเดิม
รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
กลุ่มวิชาแกน
040213311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
(Numerical Methods II)
040213141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 1
(Computer Programming for
Mathematics I)
040213407 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)

040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming
for Mathematics)
040213309 สัมมนา
(Seminar)

3(2-2-5)
3(2-2-5)

1(0-2-1)
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รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

รหัส/ชื่อวิชาในหลักสูตรเดิม
กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213315 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์
และการประยุกต์
(Mathematical Models and
Applications)
040213415 สมการอินทิกรัล
(Integral Equations)
040213423 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย
(Fuzzy Logic)
040213418 หัวข้อคัดพิเศษ 1
(Special Topics I)
040213419 หัวข้อคัดพิเศษ 2
(Special Topics II)

มคอ. 2

3(3-0-6)

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

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวน
3(3-0-6)
การเฟ้นสุ่ม
(Probability and Stochastic Process)
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040213241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 2
(Computer Programming for
Mathematics II)
040213243 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
ทางคณิตศาสตร์
(Data Structures and Algorithms in
Mathematics)

กลุ่มวิชาชีพ
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Mathematical Models and
Application)
040213415 สมการเชิงปริพันธ์
3(3-0-6)
(Integral Equations)
040213423 ตรรกศาสตร์ฟัซซิ
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์
(Selected Topic in Mathematics)
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied
Mathematics)
กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการ 3(3-0-6)
สโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์
(Advanced Computer Programming
for Mathematics)
040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับ
3(2-2-5)
คณิตศาสตร์
(Data Structures for Mathematics)
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6.

โครงสร้างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก้ไข
เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
ตารางที่ 3 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชาภาษา
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพลศึกษา
2. หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาแกน
กลุ่มวิชาชีพ
โครงการปกติ
วิชาชีพบังคับ 4 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก 33 หน่วยกิต
โครงการสหกิจศึกษา
วิชาชีพบังคับ 10 หน่วยกิต
วิชาชีพเลือก 27 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

7.

เกณฑ์มาตรฐานฯ
พ.ศ. 2548
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 120
ไม่น้อยกว่า 30

ไม่น้อยกว่า 84

หลักสูตรฉบับปี
พ.ศ. 2555
(หน่วยกิต)
137
32
12
6
6
6
12
2
99
60
39

เกณฑ์มาตรฐานฯ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
(หน่วยกิต)
(หน่วยกิต)
ไม่น้อยกว่า 120
133
32
ไม่น้อยกว่า 30
12
6
6
6
12
2
ไม่น้อยกว่า 72
95
58
37
4
33

6

6

10
27
6

6

เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
7.1 โครงสร้างของหลักสูตร
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

137
32
99
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

133
32
95
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
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7.2 รายวิชาในหลักสูตร
7.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
080203904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law of Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
6 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จํานวน 6 หน่วยกิต
080203901 มนุษย์กับสังคม
3(3-0-6)
(Man and Society)
082030904 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
080203907 ธุรกิจกับชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Business and Everyday Life)
3(3-0-6)
080303103 จิตวิทยาเพื่อความสุขในการดํารงชีวิต 3(3-0-6) 080303104 จิตวิทยาเพื่อการทํางาน
(Psychology for Work)
(Psychology for Happy Life)
3(3-0-6)
080303601 มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6) 080303601 มนุษยสัมพันธ์
(Human Relations)
(Human Relations)
3(3-0-6)
080303606 การคิดเชิงระบบและความ
3(3-0-6) 080303602 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
(Development of Life Quality)
คิดสร้างสรรค์
080303603 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
(Systematic and Creative Thinking)
(Personality Development)
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา
พระนครเหนือเปิดสอน

154

มคอ. 2

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาภาษา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
เรียนวิชา
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
และเลือกอย่างน้อย 2 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดสอน

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาภาษา
12 หน่วยกิต
เลือกอย่างน้อย 12 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
080103001 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English I)
080103002 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English II)
080103011 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
(English Study Skills)
080103012 การอ่าน 1
3(3-0-6)
(Reading I)
080103013 การอ่าน 2
3(3-0-6)
(Reading II)
080103014 การเขียน 1
3(3-0-6)
(Writing I)
080103015 การเขียน 2
3(3-0-6)
(Writing II)
080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
(English Conversation I)
080103017 การสนทนาภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
(English Conversation II)
080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
(English for Work)
080103019 ภาษาอังกฤษสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(English for Scientists)
หรือรายวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาภาษา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน
โดยความเห็นชอบของภาควิชา
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
12 หน่วยกิต
040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) 040113005 เคมีในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday’s Life)
(Chemistry in Everyday Life)
040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา 3(3-0-6) 040313017 ทักษะการออกกําลังกายและกีฬา
3(3-0-6)
(Exercise Skill and Sport)
(Exercise Skill and Sport)
040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6) 040423001 สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
3(3-0-6)
(Environment and Energy)
(Environment and Energy)
3(3-0-6)
040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6) 040433002 อาหารในชีวิตประจําวัน
(Food in Daily Life)
(Food in Daily Life)
040503001 สถิติในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
(Statistics in Everyday Life)
3(3-0-6)
040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) 040603002 ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรม
ประยุกต์
(Computer Ethics)
(Computer System and Applications)
หรื อ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ 040603003 จริยธรรมในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Ethics)
คณิ ต ศาสตร์ ใ นหมวดศึ ก ษาทั่ ว ไป ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หรื อ เลื อ กเรี ย นรายวิ ช าอื่ น ๆ ในกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ เปิ ด สอน โดยความเห็ น ชอบของ
ภาควิชา

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาพลศึกษา
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
ง. กลุ่มวิชาพลศึกษา
เลือกอย่างน้อย 2 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
เลือกอย่างน้อย 2 วิชา จากวิชาต่อไปนี้
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
080303501 บาสเกตบอล
1(0-2-1)
(Basketball)
(Basketball)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดสอน

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
080303502 วอลเลย์บอล
1(0-2-1)
(Volleyball)
080303503 แบดมินตัน
1(0-2-1)
(Badminton)
080303504 ลีลาศ
1(0-2-1)
(Dancing)
080303505 เทเบิลเทนนิส
1(0-2-1)
(Table Tennis)
080303506 เทควันโด
1(0-2-1)
(Taekwondo)
080303507 ฟุตบอล
1(0-2-1)
(Football)
080303508 เซปักตะกร้อ
1(0-2-1)
(Sepak-Takraw)
080303509 เปตอง
1(0-2-1)
(Pétanque)
หรือวิชาอื่นๆ ในกลุ่มวิชาพลศึกษาในหมวดศึกษาทั่วไปที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือเปิดสอน

7.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. กลุ่มวิชาแกน
60 หน่วยกิต ก. กลุ่มวิชาแกน
58 หน่วยกิต
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
040113003 เคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
(Chemistry for Scientists)
040113004 ปฏิบัติการเคมีสําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1(0-2-1)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(Chemistry Laboratory for Scientists)
040203101 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
040203101 คณิตศาสตร์ 1
3(3-0-6)
(Mathematics I)
(Mathematics I)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
040203102 คณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematics II)
(Mathematics II)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040213200 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics)
040213207 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Applications)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Algebra)
040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Ordinary Differential Equations)
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Vector Analysis)
040213208 คณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics)
040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
3(3-0-6)
(Complex Variables)
040213302 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
3(3-0-6)
(Partial Differential Equations)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
3(2-2-5)
(Numerical Methods I)
040213304 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mathematical Analysis I)
040213311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
3(2-2-5)
(Numerical Methods II)
(เดิม อยู่ในกลุ่มวิชาชีพ)
040213407 สัมมนา
1(0-2-1)
(Seminar)
040213420 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
040213141 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 1
(Computer Programming for
Mathematics I)
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
(Mathematical Software)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040213102 หลักคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Principles of Mathematics)
040213101 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Discrete Mathematics and Application)
040213202 พีชคณิตเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Algebra)
040213203 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
3(3-0-6)
(Ordinary Differential Equations)
040213206 การวิเคราะห์เวกเตอร์
3(3-0-6)
(Vector Analysis)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ และเปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 040213213)
040213301 ตัวแปรเชิงซ้อน
(Complex Variables)
040213204 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
(Partial Differential Equations)
040213303 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 1
(Numerical Methods I)
040213205 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 1
(Mathematical Analysis I)
040213305 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 2
(Numerical Methods II)
040213306 พีชคณิตนามธรรม
(Abstract Algebra)
040213309 สัมมนา
(Seminar)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพบังคับ)
040223141 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับคณิตศาสตร์
(Computer Programming
for Mathematics)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาชีพ)

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

3(2-2-5)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040313101 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Physics for Scientists I)
040313102 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 1
(Physics Laboratory for Scientists I)
040313103 ฟิสิกส์สําหรับนักวิทยาศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Physics for Scientists II)
040313104 ปฏิบัติการฟิสิกส์สําหรับ
1(0-2-1)
นักวิทยาศาสตร์ 2
(Physics Laboratory for Scientists II)
040513101 สถิติและความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Probability
and Statistics)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040313020 ฟิสิกส์พื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamentals of Physics)
040313021 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamentals of Physics Laboratory)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

040503023 ความน่าจะเป็นและสถิติ
(Probability and Statistics)

3(3-0-6)

040713101 ชีววิทยาพื้นฐาน
3(3-0-6)
(Fundamental Biology)
040713102 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
1(0-2-1)
(Fundamental Biology Laboratory)

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
ข. กลุ่มวิชาชีพ
39 หน่วยกิต ข. กลุ่มวิชาชีพ
37 หน่วยกิต
1) โครงการปกติ ให้เรียนรายวิชา
040213481 ระเบียบวิธีวิจัย
1(0-2-1)
(Research Methodology)
040213482 โครงงานพิเศษ
3(0-6-3)
(Special Project)
2) โครงการสหกิจศึกษา ให้เรียนรายวิชา
040213491 เตรียมสหกิจศึกษา
1(0-30-0)
(Pre-cooperative Education)
040213492 สหกิจศึกษา
6(540 ชั่วโมง)
(Co-operative Education)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาชีพเลือก
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 39 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์ 3(3-0-6)
(Applied Ordinary Differential Equations)
040213211 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Graph Theory and Applications)
(ในหลักสูตรเดิม อยู่ในกลุ่มวิชาแกน)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
040213493 โครงงานพิเศษในงานสหกิจศึกษา
3(0-6-3)
(Special Project in Co-operative
Education)
กลุ่มวิชาชีพเลือก
โครงการปกติ
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 33 หน่วยกิต
โครงการสหกิจศึกษา
เลือกจากรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพจํานวน 27 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
040213210 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Ordinary Differential Equations)
040213211 ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
(Number Theory)
040213212 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3(3-0-6)
(Graph Theory and Application)
040213213 คณิตศาสตร์ขั้นสูง
3(3-0-6)
(Advanced Mathematics)
040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
3(3-0-6) 040213216 ประวัติของคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(History of Mathematics)
(History of Mathematics)
040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3(3-0-6) 040213313 พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
3(3-0-6)
(Applied Linear Algebra)
(Applied Linear Algebra)
040213314 วิธีการแปลง
3(3-0-6) 040213314 วิธีการแปลง
3(3-0-6)
(Transform Methods)
(Transform Methods)
040213315 แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
3(3-0-6) 040213315 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์
และการประยุกต์
และการประยุกต์
(Mathematical Models and Application)
(Mathematical Models and Applications)
040213316 รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(Foundations of Geometry)
040213317 อสมการเชิงคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
(Mathematical Inequaliries)
040213319 ระบบเวลาเต็มหน่วย
3(3-0-6) (ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
(Discrete Time Systems)
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040213320
040213323
040213324

040213325
040213401
040213402
040213412
040213415
040213423
040213424
040213425
040213426
040213427
040213428
040213429
040213418
040213419

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
การโปรแกรมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Programming)
ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Combinatorial Mathematics and
Applications)
ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System Theory)
พีชคณิตนามธรรม
3(3-0-6)
(Abstract Algebra)
แคลคูลัสของการแปรผัน
3(3-0-6)
(Calculus of Variations)
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
สมการอินทิกรัล
3(3-0-6)
(Integral Equations)
ตรรกศาสตร์วิภัชนัย
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
การแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Problem Solving)
คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
(Mathematics of Fluid Dynamics)
ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Special Relativity)
พลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
(Classical Dynamics)
เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
(Optimization Techniques)
หัวข้อคัดพิเศษ 1
3(3-0-6)
(Special Topics I)
หัวข้อคัดพิเศษ 2
3(3-0-6)

มคอ. 2

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชาชีพทางธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
รหัสวิชา 040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด)
040213323 ทอพอโลยีเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Topology)
040213324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด
3(3-0-6)
และการประยุกต์
(Combinatorial Mathematics and
Applications)
040213325 ทฤษฎีระบบควบคุมเชิงเส้น
3(3-0-6)
(Linear Control System Theory)
(ย้ายไปอยู่ในกลุ่มวิชาแกน)
040213411 แคลคูลัสของการแปรผัน
3(3-0-6)
(Calculus of Variation)
040213412 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 2
3(3-0-6)
(Mathematical Analysis II)
040213415 สมการเชิงปริพันธ์
3(3-0-6)
(Integral Equations)
040213423 ตรรกศาสตร์ฟัซซิ
3(3-0-6)
(Fuzzy Logic)
040213424 การแก้ปัญหา
3(3-0-6)
(Problem Solving)
040213425 คณิตศาสตร์ของพลศาสตร์ของไหล 3(3-0-6)
(Mathematics of Fluid Dynamics)
040213426 ระบบเชิงพลวัต
3(3-0-6)
(Dynamical Systems)
040213427 สัมพัทธภาพพิเศษเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Introduction to Special Relativity)
040213428 พลศาสตร์แบบฉบับ
3(3-0-6)
(Classical Dynamics)
040213429 เทคนิคการหาค่าเหมาะที่สุด
3(3-0-6)
(Optimization Techniques)
040213416 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
(Selected Topic in Mathematics)
040213417 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
(Special Topics II)

040513102 สถิติวิเคราะห์ 1
(Statistical Analysis I)
040513201 สถิติวิเคราะห์ 2
(Statistical Analysis II)
040513204 การวิจัยดําเนินงาน 1
(Operation Research I)
040513304 การวิจัยดําเนินงาน 2
(Operation Research II)
กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย
040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
(Risk and Insurance)
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
(Mathematics of Finance)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
คณิตศาสตร์ประยุกต์
(Selected Topic in Applied Mathematics)
040503102 สถิติวิเคราะห์ 1
3(3-0-6)
(Statistical Analysis I)
040503201 สถิติวิเคราะห์ 2
3(3-0-6)
(Statistical Analysis II)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

3(3-0-6)

(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

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

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

040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance I)
040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Time Series Analysis)
040213333 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance II)
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการ 3(3-0-6)
เฟ้นสุ่ม
(Probability and Stochastic Process)
(เดิมอยู่ในกลุ่มคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์
รหัสวิชา 040213320 การโปรแกรมเชิงเส้น)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

มคอ. 2

กลุ่มวิชาทางธุรกิจ การเงิน และการประกันภัย
040213231 ความเสี่ยงและการประกันภัย
3(3-0-6)
(Risk and Insurance)
040213232 คณิตศาสตร์การเงิน
3(3-0-6)
(Mathematics of Finance)
040213233 การเงินธุรกิจ
3(3-0-6)
(Corporate Finance)
040213234 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance I)
040213331 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
3(3-0-6)
(Time Series Analysis)
040213235 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2
3(3-0-6)
(Mathematics of Life Insurance II)
040213432 ความน่าจะเป็นและกระบวนการ
3(3-0-6)
สโตแคสติก
(Probability and Stochastic Process)
040213334 การวิจัยดําเนินงานแบบกําหนด
3(3-0-6)
(Deterministic Operation Research)
040213335 การวิจัยดําเนินงานแบบสโตแคสติก 3(3-0-6)
(Stochastic Operation Research)
040213439 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้าน
3(3-0-6)
คณิตศาสตร์ธุรกิจ
(Selected Topic in Business Mathematics)

มคอ. 2
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์
040213241 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์ 2
(Computer Programming for
Mathematics II)
040213242 ทฤษฎีสวิทซ์ชิงและการออกแบบ 3(3-0-6)
ตรรกศาสตร์ดิจิตอล
(Switching Theory and Digital
Logic Design)
040213243 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
ทางคณิตศาสตร์
(Data Structures and Algorithms in
Mathematics)
040213244 ตัวแปลภาษาสําหรับการประมวล 3(2-2-5)
ผลทางคณิตศาสตร์
(Compiler for Mathematical
Computing)
040213343 คณิตศาสตร์ของคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิกส์
(Mathematics of Computer Graphics)
(เดิม อยู่ในกลุ่มวิชาแกน)
040213345 การออกแบบส่วนชุดคําสั่งเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object Oriented Software Design)
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Computational Theory)
040213446 ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
(Coding Theory)
040213447 คณิตศาสตร์สําหรับปัญญา
3(3-0-6)
ประดิษฐ์
(Mathematics for Artificial Intelligence)
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
(Image Processing Systems)

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์คณนาและคอมพิวเตอร์
040223251 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
3(2-2-5)
สําหรับคณิตศาสตร์
(Advanced Computer Programming
for Mathematics)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

040223241 โครงสร้างข้อมูลสําหรับคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
(Data Structures for Mathematics)

(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

040213343 คณิตศาสตร์สําหรับคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
กราฟิกส์
(Mathematics for Computer Graphics)
040213344 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)
(Mathematical Software)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
040213346 ทฤษฎีการคํานวณเบื้องต้น
3(3-0-6)
(Elementary Computational Theory)
040213446 ทฤษฎีรหัส
3(3-0-6)
(Coding Theory)
040213447 คณิตศาสตร์สําหรับปัญญา
3(3-0-6)
ประดิษฐ์
(Mathematics for Artificial Intelligence)
040213448 ระบบประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
(Image Processing Systems)

มคอ. 2
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หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
เพื่อการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
(Computer Programming for
Mathematical Research)
(ไม่มีในหลักสูตรเดิม)

040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)

7.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ตารางที่ 9 เปรียบเทียบรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเสรี
หลักสูตรฉบับปี พ.ศ.2555
รหัสวิชา
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รหัสวิชา

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560
ชื่อวิชา
หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

040213449 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3(2-2-5)
เพื่อการวิจัยด้านคณิตศาสตร์
(Computer Programming for
Mathematical Research)
040213450 หัวข้อคัดเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)
และคอมพิวเตอร์
(Selected Topic in Mathematics and
Computer)
(ตัดออกจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

หน่วยกิต (บรรยายรหัสวิชา
ชื่อวิชา
ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

หน่วยกิต (บรรยายปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
6 หน่วยกิต

เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน

ภาคผนวก จ
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
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ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต เปนไปดวยความเรียบรอยและเหมาะสม จึงเห็นสมควร
กําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมติสภาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒
เมื่อวันที่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จึงกําหนดระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่เขาศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๒ เปนตนไป
ทั้งนี้ นักศึกษาทีเ่ ขาศึกษากอนปการศึกษา ๒๕๕๒ ใหใชระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓ ใหยกเลิกระเบียบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.
๒๕๓๔ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับความในระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความวา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“อธิการบดี”
หมายความวา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
“คณะ/วิทยาลัย”
หมายความวา
หนวยงานจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัย
“ภาควิชา”
หมายความวา
หนวยงานสังกัดคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย
“คณบดี/ผูอํานวยการ”หมายความวา
คณบดีหรือผูอํานวยการของคณะ/วิทยาลัยทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต
“นักศึกษา”
หมายความวา ผูเขารับการศึกษาในมหาวิทยาลัยระดับปริญญาบัณฑิตที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
“ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตร” หมายความวา การลงทะเบียนวิชาเรียนครบหนวยกิตและสอบผานทุก
รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตรในสาขาวิชานั้น ๆ
รวมถึงการไดรบั คาระดับคะแนนการวัดผลโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (Ip) ดวย
ขอ ๕ นักศึกษาตองปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คําสั่ง ขอบังคับ หรือระเบียบอื่น ๆ ของคณะ/วิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ที่ไมขัดหรือแยงกับระเบียบนี้
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนีแ้ ละใหมีอํานาจในการออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบตั ิ
ใหเปนไปตามระเบียบนี้ กรณีมีปญ
 หาในการวินิฉยั หรือการตีความ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเปนผูม ีอาํ นาจใน
การวินิฉัยชี้ขาด
หมวดที่ ๑
การรับเขาศึกษา
ขอ ๗ คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
(๑) ตองเปนผูทสี่ นับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีม่ ีพระมหากษัตริยเ ปนพระประมุขอยางบริสุทธิ์ใจ
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(๒) สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ หรือประกาศนียบัตรอื่นใดที่มหาวิทยาลัยเทียบเทา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละสาขาวิชา
(๓) เปนผูม ีความประพฤติดี เรียบรอย แตงกายสุภาพ และรับรองตอมหาวิทยาลัยวาจะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับและคําสัง่ ของมหาวิทยาลัยโดยเครงครัด
(๔) ไมมีชื่อในทะเบียนเปนนิสิตหรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาชั้นสูงอื่น ๆ ยกเวน
มหาวิทยาลัยเปด
(๕) ไมเปนผูเ คยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ไดกระทํา
โดยประมาท
(๖) ไมเปนโรคติดตออยางรายแรง โรคจิตฟนเฟอน โรคที่สังคมรังเกียจ หรือเปนโรคสําคัญที่จะเปนอุปสรรคตอ
การศึกษา
(๗) มีผูปกครองหรือผูอุปการะรับรองวาจะอุดหนุนคาธรรมเนียม คาบํารุงและคาใชจายตาง ๆ ที่เกีย่ วกับการศึกษา
ไดตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
(๘) ตองเปนผูท อี่ ยูในประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย
(๙) เปนผูทมี่ ีคณ
ุ สมบัติอนื่ ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
หากปรากฏในภายหลังวาผูสมัครขาดคุณสมบัติตามขอ ๗ (๑) – ๗ (๙) ขอใดขอหนึ่งอยูกอนทําการสมัคร
สอบคัดเลือก จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบคัดเลือกครัง้ นั้น ๆ และแมจะไดขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
และไมไดเปลี่ยนสถานภาพจากเดิมไปเปนอยางอื่น จะถูกถอนสภาพจากการเปนนักศึกษาทันที
ขอ ๘ การรับเขาเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาจะตองผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รายละเอียดตาง ๆ จะประกาศให
ทราบเปนคราว ๆ ไป แตในกรณีที่มเี หตุผลความจําเปนเปนกรณีพิเศษ เพื่อประโยชนของทางราชการ มหาวิทยาลัยอาจ
คัดเลือกบุคคลทีม่ ีคุณสมบัติครบถวนตามขอ ๗ เขาเปนนักศึกษาพิเศษตามนโยบายมหาวิทยาลัยก็ได นักศึกษาพิเศษอาจจะ
เปนผูม ีความประสงคเขาศึกษาโดยไมขอรับปริญญา
หรือตองการศึกษาเพื่อขอโอนหนวยกิตไปยังมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาที่ตนสังกัด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ขอ ๙ การชําระเงินและการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
ผูผานการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เพื่อเขาเปนนักศึกษา ตองชําระเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
คาลงทะเบียนวิชาเรียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศใหดําเนินการและตองนําหลักฐานการชําระ
เงินพรอมหลักฐานอื่น ๆ สําหรับการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาไปขึ้นทะเบียนดวยตนเองตามวัน เวลาและสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
ประกาศใหทราบและปฏิบัติ
ขอ ๑๐ มหาวิทยาลัยอาจจะอนุมัติใหผสู ําเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตในสาขาวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยเขา
ศึกษาตอเพื่อรับปริญญาในอีกสาขาวิชาหนึ่งที่มีวิชาพื้นฐานคลายคลึงกันได
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํา
คณะที่นักศึกษาผูนั้นประสงคจะเขาศึกษาตอ มีมติเห็นชอบใหรบั เขาศึกษาตามเงื่อนไขโดยใหภาควิชานั้น ๆ เปนผูกําหนด
จํานวนวิชาและระยะเวลาที่นักศึกษานั้นตองเรียนเพิ่มเติม
ขอ ๑๑ การลงทะเบียนระหวางมหาวิทยาลัยของรัฐ
นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนระหวางมหาวิทยาลัยปดของรัฐไดเมือ่ รองขอใหมีการพิจารณารายละเอียดในหลักสูตร
ซึ่งอยูใ นดุลยพินจิ ของภาควิชา คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยและอธิการบดีของทั้งสองสถาบันการศึกษาเปนผูอ นุมัติ
โดยถือเกณฑการพิจารณาอนุมัติ ดังนี้
(๑) รายวิชาที่หลักสูตรกําหนด มิไดเปดสอนในมหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาและปการศึกษานั้นดวยเหตุผลตาง ๆ
(๒) รายวิชาที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นเปดสอน ตองมีเนือ้ หาที่เทียบเคียงกันได หรือมีเนือ้ หาสาระครอบคลุม
ไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาในหลักสูตร
(๓) ใหนําหนวยกิตและผลการศึกษาของรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนขามสถาบันหรือมหาวิทยาลัยไปเปนสวนหนึ่ง
ของการประเมินผลการศึกษาตามหลักสูตรที่นักศึกษากําลังศึกษาอยู
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(๔) นักศึกษาตองเปนผูร ับผิดชอบคาลงทะเบียนและคาธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไป
เรียนนัน้ กําหนด
(๕) นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพนักศึกษากรณีไมมรี ายวิชาลงทะเบียน ณ มหาวิทยาลัย
หมวดที่ ๒
ระบบการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอ ๑๒ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัยใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยปการศึกษาหนึ่งแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ คือ
ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย มีระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห และอาจมี
ภาคการศึกษาฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาปลายอีก ๑ ภาคก็ได มีระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๖ สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมง
เรียนในแตละรายวิชาเทากับชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติ
(๒) การคิดหนวยกิต
“หนวยกิต” หมายถึง หนวยทีใ่ ชแสดงภาระการศึกษาในแตละรายวิชาโดยมีหลักเกณฑดังนี้
ก. รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ข. รายวิชาภาคปฏิบัติรวมถึงรายวิชาโครงงานหรือรายวิชาโครงงานพิเศษทีใ่ ชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา
๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ค. การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม ที่ใชเวลาฝกไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิต
ง. การทํากิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลาทํากิจกรรมนั้น ๆ ไมนอ ยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียน
(๑) กําหนดวันและวิธีการลงทะเบียนในแตละภาคเรียนใหเปนไปตามประกาศของของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษา
ไมลงทะเบียนตามกําหนด นักศึกษาจะไมมีสิทธิเ์ ขาสอบ (กลางภาคและปลายภาค) ในภาคเรียนนัน้
(๒) นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนตามหลักสูตรดังตอไปนี้
ก. วิชาที่นับหนวยกิตและนํามาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
ข. วิชาที่ไมนับหนวยกิต แตเปนวิชาที่บังคับในหลักสูตร
ค. วิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนหรือฝกโดยไมนับหนวยกิตให
ง. วิชาที่มีหนวยกิต แตไมใหคาระดับคะแนน ถาหากผลการเรียนหรือการฝกเปนทีพ่ อใจจะได S หากผลการเรียนหรือการฝก
เปนทีไ่ มพอใจจะได U และนับหนวยกิตสําหรับการจบหลักสูตร แตไมนําหนวยกิตไปคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๓) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนวิชาเรียนดังนี้
ก. วิชาปฏิบัติ ตองลงทะเบียนวิชาเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่เปดสอน ในภาคการศึกษานั้น
ข. การลงทะเบียนวิชาเรียนทั้งวิชาทฤษฎีและวิชาปฏิบัติ ใหถอื ปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนไมต่ํากวา ๙ หนวยกิตแตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต นักศึกษาภาคค่ําลงทะเบียน
ไมต่ํากวา ๖ หนวยกิต แตไมเกิน ๑๘ หนวยกิต
ค. กรณีจํานวนหนวยกิตที่เหลือในหลักสูตรมีจํานวนต่ํากวาที่กําหนดในขอ ๑๓ (๓) ข. นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนต่ํากวาที่กําหนดได
(๔) การลงทะเบียนเพือ่ รักษาสถานภาพนักศึกษา
กรณีทนี่ ักศึกษาไมมีรายวิชาทีจ่ ะลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติตองดําเนินการขอรักษาสถานภาพนักศึกษา
และชําระเงินคารักษาสถานภาพภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษามิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษาตามขอ
๒๖ (๘) และใหนับระยะเวลาที่ขอรักษาสถานภาพรวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษา
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(๕) ในภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะลงทะเบียนไดไมเกิน ๖ หนวยกิต
(๖) นักศึกษาที่ลงทะเบียนโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธแตไมสามารถประเมินผลภายในภาคการศึกษาที่
ลงทะเบียน ตองปฏิบัติดังนี้
ก. ใหงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด
(In-progress) ตอทายวิชาและดําเนินการประเมินผลการศึกษาประจําภาค แลวจําแนกสภาพนักศึกษาไดตามปกติ โดยไมนํา
หนวยกิตของวิชาที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสิ้นสุด (In-progress) มาคิดคาระดับคะแนนประจํา
ภาค
ข. การประเมินผลวิชาโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธที่บันทึกการวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยัง
ไมสิ้นสุด (In-progress) ตอทายวิชาไวใหทําการประเมินผลและอนุมัติผลการศึกษาในภาคการศึกษาที่สงคะแนน
ค. กรณีลงทะเบียนวิชาเรียนครบทุกวิชาตามหลักสูตรแลว นักศึกษาตองลงทะเบียนรักษาสภาพโครงงานพิเศษ
หรือปริญญานิพนธในภาคการศึกษาปกติถัดไป หรือภาคฤดูรอ นทีค่ าดวาจะสําเร็จการศึกษา
ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม เปลี่ยน หรือถอนวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากจะขอเปลีย่ นหรือเพิ่มวิชาเรียนใหทาํ ไดภายใน ๓ สัปดาห นับตั้งแต
วันเปดภาคการศึกษา การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหคิดแตเฉพาะหนวยกิตของวิชาที่เลือกเรียนใหม
(๒) นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนวิชาใดไว หากตองการถอนวิชานัน้ ใหถอนไดภายใน ๑๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปด
ภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน ๒ สัปดาห นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาสําหรับภาคการศึกษาฤดูรอน
กรณีนักศึกษาถอนวิชาเรียนเมื่อพนกําหนดดังกลาว ใหไดรับเกรด W
ขอ ๑๕ การโอนผลการเรียน
(๑) คุณสมบัติของผูขอเทียบโอน
มหาวิทยาลัยจะอนุมัตใิ หมีการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และ/หรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเฉพาะผูท ี่มคี ุณสมบัติดังตอไปนี้
ก. มีคุณวุฒแิ ละคุณสมบัติตามขอ ๗ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๒
ข. ผานการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
ค. รายวิชาที่นํามาขอเทียบโอน ตองมีคะแนนหรือผลการประเมินไมต่ํากวา C หรือ ๒.๐๐ หรือเทียบเทา
ง. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบหรือหลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/
หรือการศึกษาตามอัธยาศัยตองมีอายุไมเกิน ๓ ป นับจากวันสิ้นสุดภาคการศึกษาของรายวิชาที่ขอเทียบโอน หรือวันสุดทายของ
ประสบการณที่ยนื่ ขอรับการประเมิน
จ. ไดรับอนุมัติการเทียบโอนรายวิชากอนการอนุมตั ิผลการศึกษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอน
(๒) การดําเนินการขอเทียบโอน
นักศึกษาที่ประสงคจะขออนุมัติการเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน ใหดําเนินการดังนี้
ก. แจงความจํานงถึงงานทะเบียนและสถิตินักศึกษา กองบริการการศึกษา ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเปดภาค
การศึกษาที่ประสงคจะยื่นคํารองขอเทียบโอน
ข. ผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ อาทิ ระเบียนผลการเรียน (Transcript) และรายละเอียดเนื้อหาวิชาที่ได
เรียนไปแลวใหตดิ ตอสถาบันเดิมจัดสงมายังมหาวิทยาลัยโดยตรง
ค. หลักฐานแสดงความรูและประสบการณจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย นักศึกษา
เปนผูน ําสงดวยตนเองที่ภาควิชา
(๓) การเทียบโอนผลการเรียนระหวางการศึกษาในระบบ
ก. การเทียบโอนของนักศึกษาทีเ่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัย
๑. รายวิชาเดิมที่ขออนุมัตเิ ทียบโอนตองมีเนือ้ หาวิชาอยูในระดับเดียวกัน และมีปริมาณเทากันหรือไมนอย
กวารายวิชาในหลักสูตรใหม
๒. นักศึกษาสามารถเทียบโอนรายวิชาไดไมเกิน ๑ ใน ๓ ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
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ข. การเทียบโอนของนักศึกษาที่กาํ ลังศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือตางสถาบัน
๑. ตองศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมมาแลวไมนอ ยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติโดยไมนับภาคการศึกษา
ที่ลาพัก มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอ ยกวา ๒.๕๐
๒. มีรายวิชาที่ไดเรียนมาแลวจากสถาบันเดิมเทียบไดกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย ตามแผนกําหนด
การศึกษาของสาขาวิชาที่รับโอนมาไดเปนหนวยกิตสะสมไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต และจะตองโอนมาศึกษาในสาขาวิชา
เดียวกันกับสาขาวิชาที่กําลังศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาเดิมหรือสาขาวิชาที่ใกลเคียงกันโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย
๓. รายวิชาที่ขอเทียบโอนตองมีเนือ้ หาสาระครอบคลุมไมนอ ยกวาสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน
๔. รายวิชาเดิมที่จะพิจารณาเทียบโอนหนวยกิตจะกระทําไดไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนหนวยกิต รวมของ
หลักสูตรที่รับโอน
๕. ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูกําหนดเวลาการประเมิน ระยะเวลาที่ใชในการประเมิน และแจงผลการประเมิน
ใหนักศึกษาทราบโดยจัดทําเปนประกาศคณะ/วิทยาลัย
(๔) การเทียบโอนความรูและการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ
ก. ตองผานการทดสอบในรายวิชาที่ขอเทียบโอน โดยคณะ/วิทยาลัยจัดใหมีการทดสอบ หรือผานการทดสอบ
จากหนวยงานทีม่ หาวิทยาลัยเห็นชอบ หรือประเมินจากแฟมสะสมผลการเรียนรู โดยพิจารณาจากความรู และจาก
ประสบการณที่เสนอใหประเมิน รวมทั้งการประเมินจากการสัมภาษณ
ข. การบันทึกผลการเรียนใหบนั ทึกการไดหนวยกิตตามวิธีการประเมินดังนี้ จากการทดสอบมาตรฐาน
(Standardized tests) ใหบันทึก “CS” (Credits from Standardized test) จากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน (NonStandardized test) ใหบันทึก “CE” (Credits from exam) การศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานอื่นที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา
(Evaluation of Non-sponsored training) ใหบันทึก “CT” (Credits from training) จากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Portfolio)
ใหบันทึก “CP” (Credits from portfolio)
ค. ใหคณะ/วิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการผูเชีย่ วชาญในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาทีน่ ักศึกษาขอเทียบโอนผล
การเรียนเปนผูพจิ ารณา แลวเสนอผลการพิจารณาเปนคาระดับคะแนนใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยใหความเห็นชอบ
ง. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอนุมัติการเทียบโอนผลการเรียน โดยใหเทียบโอนเขาศึกษาไดไมเกิน
กวาชั้นป และภาคการศึกษาที่ไดรับอนุญาตใหมีนกั ศึกษาเรียนอยูตามหลักสูตรที่ไดรบั ความเห็นชอบแลว
จ. การเทียบโอนรายวิชา ใหนับหนวยกิตไดรวมกันไมเกินครึ่งหนึง่ ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่รับ
โอน
(๕) การนับระยะเวลาการศึกษา
นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหเทียบโอน สามารถศึกษาไดไมเกินระยะเวลาสองเทาของหลักสูตร กรณีโอนมาจาก
สถาบันเดิมใหนบั ระยะเวลาการศึกษาจากสถาบันเดิมรวมดวย
(๖) การนับหนวยกิตและการคิดแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหนับหนวยกิตรายวิชาที่เทียบโอนเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามหลักสูตร แตไมนํามาคํานวณแตมระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมเดิม
(๗) การใหปริญญาเกียรตินิยม
นักศึกษาที่เทียบโอนไมมีสิทธิไดรับเกียรตินยิ ม
(๘) การชําระเงิน
นักศึกษาจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการโอนหนวยกิตและรายวิชาที่ไดรับอนุมตั ิเทียบโอนตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๑๖ เวลาเรียน
(๑) นักศึกษาซึ่งมีเวลาเรียนวิชาใดต่ํากวารอยละ ๘๐ ใหถอื วาไมมสี ิทธิ์สอบและตกในวิชานั้น [Fa] (ตกเนื่องจากเวลา
เรียนไมพอ) การคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
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(๒) นักศึกษาซึง่ ขาดสอบวิชาใดโดยไมมเี หตุผลสมควร ใหถือวาตกในวิชานั้น [Fe] (ตกเนือ่ งจากขาดสอบ) การคิด
คาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
หมวดที่ ๓
การวัดผลการศึกษาและสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๑๗ ระบบการวัดผลการศึกษา
(๑) ใหกําหนดคาระดับคะแนนเปนสัญลักษณตัวอักษร และในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหเทียบคาตัวอักษรเปน
แตมดังตอไปนี้
สัญลักษณ
แตม
ความหมาย
A
๔.๐
ดีเลิศ (Excellent)
B+
๓.๕
ดีมาก (Very Good)
B
๓.๐
ดี (Good)
C+
๒.๕
คอนขางดี (Above Average)
C
๒.๐
พอใช (Average)
D+
๑.๕
เกือบพอใช (Below Average)
ออน (Poor)
D
๑.๐
F
๐
ตก (Failure)
Fa
๐
ตกเนื่องจากเวลาเรียนไมพอ ไมมสี ิทธิ์สอบ
(Failed, Insufficient Attendance)
Fe
0
ตกเนื่องจากขาดสอบ
(Failed, Absent from Examination)
Ip
การวัดผลโครงงานพิเศษหรือปริญญานิพนธยังไมสนิ้ สุด (In-progress)
I
ไมสมบูรณ (Incomplete)
S
พอใจ (Satisfactory)
U
ไมพอใจ (Unsatisfactory)
W
ขอถอนวิชาเรียนหลังกําหนด
(Withdrawal)
(๒) ใหมีการวัดผลการศึกษาปลายภาคการศึกษา ๑ ครั้ง และควรมีการสอบกลางภาคการศึกษาครัง้ หนึ่งดวย
(๓) ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลของการวัดผลการศึกษาทุกภาคการศึกษา โดยมีคณบดี/
ผูอํานวยการเปนผูลงนามอนุมัติผลการวัดผลการศึกษาและพิจารณาเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา
(๔) ใหคณะ/วิทยาลัยเก็บกระดาษคําตอบในการวัดผลการศึกษาไวอยางนอย ๑ ภาคการศึกษานับแตวันประกาศผล
การศึกษา เมื่อพนกําหนดนี้แลวใหคณบดี/ผูอ ํานวยการสั่งทําลายได
ขอ ๑๘ การคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
(๑) ใหคูณหนวยกิตดวยแตมของคาระดับคะแนนเปนรายวิชาแลวรวมกันเขาดวยกัน หารดวยจํานวนหนวยกิต
รวมทุกวิชา ใหมีทศนิยม ๒ ตําแหนงไมปดเศษ วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําหรือเรียนแทน ใหนําหนวยกิตของวิชานั้นไปคิดดวย
ทุกครั้ง
(๒) ใหคิดคาระดับคะแนนเฉลีย่ เปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษา คือคาระดับคะแนนเฉลี่ยที่คิด จากผลการศึกษาของนักศึกษาใน
แตละภาคการศึกษา
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ข. คาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสม คือคาระดับคะแนนเฉลีย่ ที่คิดจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่กําลังคิดคาระดับคะแนน
ขอ ๑๙ การเรียนซ้ําวิชาเรียน
(๑) นักศึกษาที่สอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งตองเรียนซ้ําวิชานั้น หรือเลือกเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งที่ภาควิชาอนุมัติตาม
หลักเกณฑที่กําหนด
(๒) นักศึกษาที่มีผลการเรียนในรายวิชาต่ํากวาพอใช (C หรือ ๒.๐๐) อาจขอเรียนซ้ําในรายวิชานัน้ ไดโดยไดรับอนุมตั ิ
จากภาควิชากอนการลงทะเบียนวิชาเรียน ในการคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยใหนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนทีไ่ ดมารวมดวยทุก
ครั้ง
ขอ ๒๐ การใหคาระดับคะแนน I (Incomplete)
(๑) การใหคาระดับคะแนน I จะกระทําไดในกรณีตอ ไปนี้
ก. นักศึกษามีเวลาเรียนครบเกณฑในขอ ๑๖ (๑) แตไมไดเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดไดเพราะปวยกอน
สอบ โดยปฏิบัติถูกตองตามขอ ๒๘ (๑) ก.
และคณบดี/ผูอํานวยการพิจารณาประกอบความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน
รายวิชานั้นเห็นสมควรอนุมัตเิ พราะการศึกษาของนักศึกษาผูนั้นขาดเนื้อหาเพียงเล็กนอย
ข. นักศึกษาปวยระหวางสอบ เปนเหตุใหไมสามารถเขาสอบในรายวิชาหรือทั้งหมดได โดยปฏิบัติถูกตองตาม
ขอ ๒๘ (๑) ข. และไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการ
ค. นักศึกษาขาดสอบโดยเหตุอันพนวิสัย และคณบดี/ผูอํานวยการอนุมัติ
ง. นักศึกษาทํางานที่เปนสวนประกอบการศึกษายังไมสมบูรณ และอาจารยผูสอนเห็นสมควรใหรอผลการศึกษา
ใหแจงการใหคะแนน I (ไมสมบูรณ) มาพรอมกับผลการศึกษาของนักศึกษาอืน่ ทีล่ งทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่ไดคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) จะตองแกไขเปลี่ยนแปลงใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับจาก
วันอนุมัตผิ ลการศึกษาประจําภาค ถาหากพนกําหนดเวลาแลวนักศึกษาผูใดยังมีคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ)อยูใ หนาย
ทะเบียนเปลี่ยนคาระดับคะแนน I (ไมสมบูรณ) เปน F (ตก) หรือ U (ไมพอใจ) โดยอัตโนมัติ
ขอ ๒๑ การศึกษาโดยไมวัดผล
(๑) นักศึกษาอาจขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อลงทะเบียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit]
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่อยูนอกหลักสูตรเพื่อเปนการเสริมความรูไ ดโดยไดรับอนุญาตจากอาจารยผูสอนรายวิชานั้น
(๒) นักศึกษาจะตองชําระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยและจะตองระบุในคํารองลงทะเบียนวิชาเรียนดวยวาเรียน
วิชาใดเปนพิเศษโดยไมขอวัดผล [Audit] และเมือ่ ลงทะเบียนแลวจะขอเปลี่ยนแปลงเปนการศึกษาโดยวัดผลในภายหลังไมได
เวนแตในกรณีทนี่ ักศึกษาเปลี่ยนโอนสาขาวิชา และลักษณะวิชานั้นเปนวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตรใหมีการวัดผล
(๓) การขอลงทะเบียนวิชาเรียนโดยไมวัดผล ใหกระทําในชวงกําหนดเวลาของการเพิ่มวิชาเรียน และนับหนวยกิตของ
รายวิชาที่ศึกษาโดยไมวัดผล [Audit] รวมกับหนวยกิตรายวิชาอืน่ ๆ ในการคิดจํานวนหนวยกิตสูงสุดที่นักศึกษาลงทะเบียนดวย
แตไมนับรวมเปนจํานวนหนวยกิตต่ําสุดที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษา
(๔) การเรียนวิชาเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกิตนี้ ไมมีการวัดผลและใหมหาวิทยาลัยบันทึกอักษร AU ใน
ระเบียนการศึกษาไดเมื่ออาจารยผสู อนรายวิชาวินจิ ฉัยวานักศึกษาไดเรียนดวยความตั้งใจและมีเวลาเรียนครบตามขอ ๑๖ และ
อาจารยผูสอนแจงผลการเรียน AU ในการสงคะแนนของวิชานั้นดวย
ขอ ๒๒ การจําแนกสภาพของนักศึกษา
สภาพนักศึกษามี ๒ ประเภท คือ นักศึกษาสภาพปกติและนักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ
(๑) นักศึกษาสภาพปกติ ไดแก นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเปนภาคเรียนแรกหรือนักศึกษาที่สอบไดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตา่ํ กวา ๒.๐๐
(๒) นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ไดแก นักศึกษาที่สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมถึง ๒.๐๐
นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ ตองไปรับทราบวิทยาทัณฑทภี่ าควิชา และใหลงทะเบียนไดไมเกิน ๓ ใน ๔ ของ
หนวยกิตรวมในภาคเรียนถัดไป หรืออยูในดุลยพินิจของภาควิชา นักศึกษาสภาพวิทยาทัณฑ จะพนสภาพวิทยาทัณฑเมื่อไดรับ
คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
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ขอ ๒๓ ฐานะชัน้ ปของนักศึกษา
การกําหนดฐานะชั้นปของนักศึกษา ใหเทียบจากจํานวนสัดสวนระหวางหนวยกิตที่สอบไดกับหนวยกิตรวมของ
หลักสูตรทั้งหมดใหถือเกณฑดังนี้
(๑) สอบไลได ๑ - ๓๔ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๑
(๒) สอบไลได ๓๕ - ๖๘ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๒
(๓) สอบไลได ๖๙ - ๑๐๒ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๓
(๔) สอบไลได ๑๐๓ - ๑๓๖ หนวยกิต ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๔
(๕) สอบไลได ๑๓๗ หนวยกิตขึน้ ไป ใหเทียบเปนนักศึกษาชั้นปที่ ๕
ขอ ๒๔ ระยะเวลาที่ใชสําหรับหลักสูตร
นักศึกษาตองใชระยะเวลาศึกษาไมเกินสองเทาของระยะเวลาตามแผนการศึกษาทีร่ ะบุไวในหลักสูตรสาขาวิชานั้น ๆ
การนับระยะเวลาการศึกษา ใหนับตั้งแตการเขาศึกษา โดยใหนับรวมระยะเวลาการศึกษาภาคฤดูรอน การลาพัก
การศึกษา หรือการถูกสั่งพักการศึกษาดวย
ขอ ๒๕ การลงโทษนักศึกษาผูกระทําผิด
(๑) การทุจริตในการสอบ
นักศึกษาซึ่งกระทําผิด หรือรวมกระทําผิดระเบียบการสอบในการสอบประจําภาคหรือการสอบระหวางภาคอยาง
ชัดแจง ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาลงโทษสถานใดสถานหนึ่งดังตอไปนี้
ก. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต
ข. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต และใหพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอยอีก ๑ ภาค
การศึกษา
ค. ใหตกในรายวิชาที่ทุจริต รวมทั้งไมพิจารณาผลการศึกษาในภาคการศึกษา ที่นักศึกษากระทําการทุจริตและให
สั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนนั้ ในภาคการศึกษาปกติถัดไปอยางนอย ๑ ภาคการศึกษา
ง. ใหพนสภาพการเปนนักศึกษา
(๒) นักศึกษาที่กระทําความผิดอืน่ ๆ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหไดรับโทษตามควรแกความผิดนั้น
(๓) ใหนับระยะเวลาที่นักศึกษาถูกสั่งพักการศึกษา เขาเปนระยะเวลาการศึกษาสําหรับหลักสูตรสาขาวิชานั้นดวย
(๔) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา
จะตองชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มิฉะนัน้ จะตองพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๒๖ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ศึกษาครบตามหลักสูตรและไดรับปริญญาบัตร ตามขอ ๓๔
(๓) ไดรับอนุมัตจิ ากคณบดี/ผูอํานวยการใหลาออก
(๔) ถูกสั่งใหพนสภาพการเปนนักศึกษา ตามขอ ๒๕
(๕) ศึกษาไมจบหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๖) ใหนักศึกษาพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
ก. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๒๕ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ นับตั้งแตภาคการศึกษาที่ ๒ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนื่องกัน นับตั้งแตภาคการศึกษาที่
๓ ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๔. มีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษา ที่ ๓ ที่ได
ลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดรับคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับอนุมัติ
ใหเรียนวิชาที่อยูใ นหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
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ข. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง
๑. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เขารับการศึกษา
๒. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๑.๗๕ สองภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาคการศึกษาแรก
ที่ไดลงทะเบียนเรียน
๓. มีคาระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมต่ํากวา ๒.๐๐ สี่ภาคการศึกษาตอเนือ่ งกันนับตั้งแตภาค
การศึกษาแรกทีไ่ ดลงทะเบียนเรียน ยกเวนศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา ๑.๘๐ จะไดรับการอนุญาตใหเรียนวิชาทีอ่ ยูในหลักสูตรตอไป แตไมเกินระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร
(๗) ศึกษาครบหนวยกิตตามหลักสูตรแลว ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐
(๘) นักศึกษาไมลงทะเบียนวิชาเรียนในภาคการศึกษาปกติที่มหาวิทยาลัยเปดทําการสอน และมิได
ดําเนินการขอลงทะเบียนเพื่อรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษาตามขอ ๑๓ (๔)
ขอ ๒๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา
(๑) นักศึกษาทีพ่ นสภาพตามขอ ๒๖ (๘) สามารถขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาไดภายใน ๑๕ วัน นับจากวัน
ประกาศพนสภาพ
(๒) การคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาภาควิชา คณบดี/ผูอํานวยการ และไดรับ
อนุมัตจิ ากอธิการบดี
(๓) นักศึกษาตองชําระเงินคาธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
(๔) นักศึกษาทีไ่ ดรับอนุมัตใิ หคืนสภาพการเปนนักศึกษา จะมีสภาพการเปนนักศึกษาเชนเดียวกับสภาพเดิมกอน
พนสภาพ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาการศึกษาใหเปนไปตามขอ ๒๔
หมวดที่ ๔
การลาและการขอกลับเขาศึกษาตอ
ขอ ๒๘ การลาปวย
(๑) การลาปวยแยกออกเปน ๒ ประเภท ดังนี้
ก. การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนที่การเรียนในภาคการศึกษานัน้ สิ้นสุดและปวยอยูจนกระทั่ง
ถึงวันสอบ นักศึกษาตองยื่นคํารองภายในหนึ่งสัปดาหนับจากวันที่นักศึกษาเริม่ ปวยพรอมใบรับรองแพทยของสถานพยาบาล
ของทางราชการหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
ข. การลาปวยระหวางสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษามาจนสิ้นภาคการศึกษาแลวแตเกิดปวยจนไม
สามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได นักศึกษาตองยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอ ํานวยการทันที และตองนําใบรับรองแพทย
ของสถานพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลเอกชนทีท่ างราชการรับรองมาใหโดยดวน
ขอ ๒๙ การลากิจ
(๑) นักศึกษาที่จาํ เปนตองลาระหวางชั่วโมงเรียน ตองขออนุญาตจากอาจารยประจําวิชานั้น
(๒) นักศึกษาที่จะตองลากิจตั้งแต ๑ วันขึ้นไป ตองยื่นใบลากอนวันลาพรอมดวยเหตุผลและคํารับรองของผูปกครอง
ขอ ๓๐ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคํารองตอคณบดี/ผูอํานวยการเพื่อขออนุมัติลาพักการศึกษาได ในกรณีตอ ไปนี้
ก. ถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
ข. ไดรับทุนไปอบรมหรือดูงานตางประเทศ
ค. ปวยซึ่งตองไดรับการรักษาเปนระยะเวลานานตามคําสั่งแพทยเกินกวารอยละ ๒๐
ของเวลาเรียนทั้งหมด
โดยมีใบรับรองแพทยทถี่ ูกตองจากสถานพยาบาลของทางราชการหรือของเอกชนทีท่ างราชการรับรอง
ง. มีความจําเปนสวนตัวโดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในสถาบันมาแลว ไมนอ ยกวา ๑ ภาคการศึกษา
(๒) นักศึกษาลาพักการศึกษาไดครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑) ก. และ ๓๐
(๑) ข.
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(๓) ใหนับระยะเวลาที่ลาพักการศึกษารวมอยูใ นระยะเวลาการศึกษาดวย ยกเวนการลาพักการศึกษาตามขอ ๓๐ (๑)
ก.
(๔) ระหวางที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษา นักศึกษาจะตองชําระเงินคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาทุกภาค
การศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันเปดภาคการศึกษา เวนแตภาคการศึกษาที่นักศึกษาไดชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
และคาลงทะเบียนวิชาเรียนแลว มิฉะนัน้ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา
ขอ ๓๑ การกลับเขาศึกษาตอ
(๑) นักศึกษาที่ไดรับอนุมัตใิ หลาพักการศึกษาแลว เมื่อจะกลับเขาศึกษาตอจะตองยื่นคํารองขอกลับเขาศึกษาตอผาน
อาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติตอคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัตใิ หกลับเขา
ศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนไดรบั อนุมัตใิ หลาพักการศึกษา
(๒) นักศึกษาทีถ่ ูกสั่งพักการศึกษา เมื่อครบกําหนดระยะเวลาแลวใหมารายงานตัวที่ภาควิชา และยืน่ คํารองขอกลับ
เขาศึกษาผานอาจารยที่ปรึกษาเพื่อขออนุมัติคณบดี/ผูอํานวยการกอนกําหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย เมื่อไดรับอนุมัติ
ใหกลับเขาศึกษาแลวใหมีสภาพเปนนักศึกษาเหมือนกอนถูกสั่งพักการศึกษา
หมวดที่ ๕
การสําเร็จการศึกษา
ขอ ๓๒ นักศึกษาจะมีสิทธิไ์ ดรับการเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาบัตร ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาครบหนวยกิตและวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร วิชาใดที่นักศึกษาเรียนซ้ําชั้น
หรือเรียนแทน ใหนับหนวยกิตของวิชานั้นเฉพาะครั้งที่สอบไดเพียงครั้งเดียว
(๒) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
(๓) เปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตามขอบังคับ ๓๔
ขอ ๓๓ การไดเกียรตินยิ มสําหรับผูสําเร็จการศึกษา
(๑) สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปกติและมีระยะเวลาการศึกษาไมเกินที่กําหนดไวตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
(๒) ไมเคยสอบตก (F, Fe, Fa) หรือไดรับผลการศึกษาไมพอใจ (U) ในรายวิชาใด
(๓) ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพือ่ เปลี่ยนแตมคะแนนเฉลีย่ สะสม
(๔) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๖๐ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง
(๕) นักศึกษาซึ่งไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต ๓.๒๕ ขึ้นไป จะไดเกียรตินยิ มอันดับสอง
หมวดที่ ๖
การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา
ขอ ๓๔ นักศึกษาซึ่งเปนผูม ีเกียรติและศักดิ์ สมควรพิจารณาเสนอสภาพมหาวิทยาลัย ใหไดรับปริญญาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จะตองมีคณ
ุ สมบัติตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย
มีวัฒนธรรม สุภาพเรียบรอย รักษาชื่อเสียงเกียรติคุณและประโยชนของมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และ
คําสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนจะตองมีพฤติการณดานความประพฤติ ดังนี้
(๑) ไมเปนผูซ ึ่งมีจิตฟนเฟอนไมสมประกอบโดยคําวินิจฉัยของแพทย หรือเปนผูท ี่ศาลสั่งใหเปนคนเสมือนไร
ความสามารถ หรือไรความสามารถ
(๒) ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษา หรืออยูในระหวางตองหาคดีอาญา เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ
หรือความผิดทีไ่ ดกระทําโดยประมาท
(๓) ไมเปนผูซ ึ่งประพฤติชั่ว บกพรองในศีลธรรม ประพฤติตนเปนคนเสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถ
ครองสติได มีหนี้สินรุงรัง หมกมุนในการพนัน ประพฤติผิดในฐานชูสาว ซึ่งทําใหเสื่อมเสียชือ่ เสียง
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(๔) ไมเปนผูซ ึ่งกอใหเกิดการแตกแยกความสามัคคี หรือกอการวิวาทในระหวางนักศึกษาดวยกัน หรือระหวาง
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา นักเรียนในสถาบันอื่นหรือบุคคลอื่น
(๕) ไมเปนผูซ ึ่งแสดงอาการกระดางกระเดื่อง ลบหลูดูหมิ่นคณาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
(๖) ไมเปนผูซ ึ่งกาวกายในอํานาจการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
(๗) ไมเปนผูซ ึ่งจงใจ หรือกระทําการอันกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
(๘) ไมมีหนี้สนิ ผูกพันกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๓๕ นักศึกษาซึ่งขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ไดชอื่ วาเปนผูซึ่งไมมีเกียรติและศักดิ์
ไมสมควรไดรบั ปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ อาจไดรับพิจารณาดังนี้
(๑) ไมเสนอชือ่ ใหไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
(๒) ยับยั้งไมเสนอชื่อใหไดรับปริญญา มีกําหนด ๑ ป ถึง ๓ ปการศึกษา ทั้งนี้ ตามลักษณะความผิดที่ไดกระทําขึน้
ขอ ๓๖ เมื่อนักศึกษาสอบไดครบทุกกระบวนวิชาในคณะ/วิทยาลัยใดแลว กรณีพบวานักศึกษาขาดคุณสมบัติขอใด
ขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ ใหคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิน์ ักศึกษาเสนอความเห็นตอ
มหาวิทยาลัยพิจารณาโดยไมชักชา
ขอ ๓๗ การประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาตองมีคณะกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด ประธานคณะกรรมการมีอํานาจเชิญบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวของกับกรณีมา
อธิบายชีแ้ จง มีอํานาจขอสําเนาเอกสารจากหนวยงานใด ๆ มาประกอบการพิจารณาได คณะกรรมการจะเรียกนักศึกษาผูนั้นมา
ใหถอยคําเพื่อประโยชนในการพิจารณาหรือไมก็ได การวินิจฉัยชี้ชาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนน
เสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผูชี้ขาด
ขอ ๓๘ การพิจารณาเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษาผูใดซึ่งเห็นวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งตามความในขอ ๓๔ และ
ปรากฏวามีนักศึกษาของคณะอื่นมีสวนรวมในการประพฤติผิดอยูดว ย ใหประธานกรรมการในคณะ/วิทยาลัย ทีท่ ําการพิจารณา
ทําบันทึกแจงไปยังคณบดี/ผูอํานวยการในคณะ/วิทยาลัยของนักศึกษาซึ่งรวมประพฤติผิดดวยโดยดวน เพื่อใหคณะ/วิทยาลัยนั้น
ๆ พิจารณาดําเนินการตอไป
ขอ ๓๙ นักศึกษาผูใดถูกคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัยพิจารณาเห็นสมควรไมเสนอชื่อใหไดรบั ปริญญา ถาเห็น
วาตนไมไดรับความเปนธรรมใหมสี ิทธิ์อุทธรณตอ อธิการบดีโดยทําเปนหนังสือมีสําเนาถูกตองหนึ่งฉบับลงลายมือชือ่ ของผู
อุทธรณยนื่ ตอคณบดี/ผูอํานวยการซึ่งตนศึกษาในคณะ/วิทยาลัยนัน้ ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันทีท่ ราบวาตนเปนผูไ มสมควร
ไดรับปริญญา
ใหผูซึ่งรับอุทธรณสงอุทธรณนั้นพรอมดวยคําชีแ้ จงของตนถาพึงมีตอไปยังมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับอุทธรณอันถูกตองตามขอ ๓๙
ขอ ๔๐ เมือ่ มหาวิทยาลัยไดรับอุทธรณ ใหอธิการบดีหรือผูซ ึ่งอธิการบดีมอบหมายเปนประธานกรรมการ คณบดี/
ผูอํานวยการทุกคณะ และผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ พิจารณาวินิจฉัยใหเสร็จภายใน ๓๐
วันนับตั้งแตวันทีไ่ ดรับอุทธรณ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยยืนตามมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย คําวินิจฉัย
ชั้นนี้ใหเปนที่สุด แตถาวินิจฉัยเปลี่ยนแปลงมติคณะกรรมการประจําคณะ/วิทยาลัย ใหเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยวินิจฉัยชี้ขาด
แลวใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือทราบดวย
การประชุมพิจารณาตามความในวรรคแรก ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดใหถือเสียงขางมากเปนเกณฑ หากมีคะแนนเสียงเทากันใหประธานทีป่ ระชุมเปน
ผูชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(ลงชื่อ)

เกษม สุวรรณกุล

(ศาสตราจารย ดร.เกษม สุวรรณกุล)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
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