
 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถติ ิ
คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ ่



 
  

 

2 

สารบัญ 
 

เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป            1 

          1)  รหัสและชื่อหลักสูตร          1 
          2)  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา          1 
          3)  วิชาเอก (ถ้ามี)           1 
          4)  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร           1 
          5)  รูปแบบของหลักสูตร          1 
          6)  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร     2 
          7)  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน      2 
          8)  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา       2 
          9)  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์    

                   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร             3 
             10)  สถานที่จัดการเรียนการสอน         5 
             11)  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร   5 
             12)  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 
                   กับพันธกิจของสถาบัน                   6 
             13)  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน              6 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร                 13 

          1)  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร               13 
          2)  แผนพัฒนาปรับปรุง                  14 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร            16 
           1)  ระบบการจัดการศึกษา                  16 
           2)  การด าเนินการหลักสูตร                  16 
           3)  หลักสูตรและอาจารย์                    19 
           4)  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานภาคสนามและสหกิจศึกษา        50 
           5)  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)              53 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล               54 
           1)  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา                54 
           2)  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน                55 
           3)  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา            
                (Curriculum Mapping)                  59 

 
 
 
 



 
  

 

3 

สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง            หน้า 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา       77 

         1)  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    77 
         2)  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     77 
         3)  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      77 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์          77 
         1)  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่       77 
         2)  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์      77 

หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร        78 
          1)  การก ากับมาตรฐาน        78 
          2)  บัณฑิต          79 
          3)  นักศึกษา          79 
          4)  คณาจารย์         80 
          5)  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน              81 
          6)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้        82 
          7)  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    83 

หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร     85 
          1)  การประเมินประสิทธิผลของการสอน      85 
          2)  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       86 
          3)  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    86 
          4)  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 86 

ภาคผนวก           87 
ก.  ค าอธิบายรายวิชา               88 
ข.  ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร 
    ที่สะท้อน Active Learning                                                                         135 
ค.  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรปรับปรุงใหม่       

          กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552                                                                               156 

ง.  ภาระงานสอน และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า          166 
จ.  ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการ 
    หรือค าชี้แจงของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร      185 
ฉ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี             188  
ช.  ส าเนาค าสั่งยกเลิกและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   

         สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชุดใหม่                                               203 
 

 



 

 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย      :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Mathematics  
 

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

3.  วิชาเอก(ถ้ามี) 
- 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
135 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ปี 
5.2  ภาษาที่ใช้ 

การเรียนการสอน ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
           เอกสารและต ารา ใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3  การรับนักศึกษา 
                   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของคณะที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

    
  ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาเขตหาดใหญ่  ในคราวประชุมครั้งที่ 14(4/2559)   
    เมื่อวันที่  15  พฤศจิกายน  2559   
 

  ได้รับความเห็นชอบและอนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 380(10/2559)  
    เมื่อวันที่  17  ธันวาคม  2559 
    เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1   ปีการศึกษา 2560 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

             หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี   
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ปีการศึกษา 2562 

 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

            บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทางด้าน 
1)  ครู อาจารย์  
2)  นักวิชาการ นักการศึกษา  
3)  นักวิเคราะห์ทางด้านการเงิน การธนาคาร และตลาดหลักทรัพย์ 
4)  นักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5)  อาชีพเก่ียวกับการวิเคราะห์ วางแผน วิจัย และพัฒนา 
6)  อาชีพอิสระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล า 
ดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดบัปริญญาตรี) 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน 

 
ปี 

พ.ศ. 
1 
 
 
 
 
 

 

3-9304-00083-46-5 
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 
 
 

 

นายก าธร     
ไชยลึก 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Notre Dame, 
U.S.A. 
University of Notre Dame, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2550 
 

2547 
 

2545 
2543 

 2 
 
 
 
 

 

3-9098-00745-57-9 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 
 

 

นายศราชัย  
ก้องศิริวงศ์ 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 
 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of Illinois, U.S.A. 
 
University of Illinois, U.S.A. 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

2546 
 

2542 
 

2539 
 

  3 
 
 

 

3-8099-00365-29-9 
 
 

 

อาจารย์ 
 
 

 

นางนัฐดา   
จิเบ็ญจะ 
 
 

Doctorat 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematiques 
 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 

University Montpellier II, France 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

2550 
 

2544 
2542 
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ล า 
ดับ 
ที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิ
สูงสุดถึงระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน 
 

ปี 
พ.ศ. 

4 
 
 

 
 

 
 

3-9099-00684-42-3 
 
 

 
 

 
 

อาจารย์ 
 
 

 
 

 
 

นางสาวพิสมัย  
กิตติภูมิ 
 
 
 
 
 

Dr.rer.nat. 
 

 
วท.ม. 

 
วท.บ. 

 

Mathematik 
 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ 
 

Justus-Liebig 
Universitaet Giessen, 
Germany 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2552 
 

 
2545 
 
2540 
 

5 
 
 
 

 

2-8601-00001-38-5 
 
 
 

 

อาจารย์ 
 
 
 

 

นายสมพงษ์   
ฉุยสุริฉาย 
 
 
 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of 
Maryland, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2554 
 

2546 
2544 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   
                     คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
              ระบบเศรษฐกิจในยุคโลกไร้พรมแดนมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กร หน่วยงาน 
และสาขาวิชาชีพในระบบเศรษฐกิจเช่นนี้มีความหลากหลาย   อีกท้ังการตัดสินใจหรือการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องใช้ความรู้เชิงสหสาขามาบูรณาการร่วมกันมากขึ้น ภายใต้ภาวะการณ์ที่กล่าวมา วิชา
คณิตศาสตร์นับเป็นองค์ความรู้ส าคัญสาขาหนึ่งที่ต้องน ามาใช้ร่วมกับองค์ความรู้ในสาขาอ่ืน ๆ บัณฑิตทาง
คณิตศาสตร์จึงต้องได้รับการศึกษาท่ีทันยุคสมัย สอดรับกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจของโลก  

  อนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560–2564)   ได้ระบุสถานการณ ์
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยไว้ตอนหนึ่งว่า “ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558  กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ  การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศ
ให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่   คน  สังคม  และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมสามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย” เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ประเทศไทยยังจ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสม เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ 
ท าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเข้มแข็งยิ่งขึ้นต่อไป    

   11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
                     ในปัจจุบัน สังคมและวัฒนธรรมของโลกและของประเทศไทยมีความหลากหลาย มีพัฒนาการ
และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  การแก้ปัญหาของสังคมและการด ารงชีวิตของปัจเจกชนต้องอาศัยควา
รวมทั้ง การจัดการความรู้ที่เหมาะสม ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ดังที่มีการระบุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12   ว่า  “กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 12    จึงมีแนว
ต่อเนื่อง จากแผนพัฒนาฯ  ฉบับที ่8–11  โดยยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุกระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการทั้งมิติตัวคน
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมืองเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ
ปัจเจก  ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  ขณะเดียวกันให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ  ซึ่งยังคงเน้นย้ าให้  “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
          ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ว่า ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมของไทยและของโลกได้ทวีเพ่ิม
มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะอากาศได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและกว้างขวาง การศึกษาในระดับ 
อุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และรู้จักปรับใช้องค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเพ่ือช่วย
อธิบาย ชะลอ แบ่งเบา หรือแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ยังเป็นที่ประจักษ์อีกว่า ระดับ
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จริยธรรมและศีลธรรมของสังคมก าลังเสื่อมถอยลงทุกขณะ การศึกษาในทุกภาคส่วนจึงต้องเน้นย้ าและปลูก ฝัง
ศีลธรรมให้แก่ผู้เรียนมากยิ่งขึ้น 
                  ในขณะเดียวกัน องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมายังพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง 
ก่อให้เกิดการค้นพบและทิศทางใหม่ ๆ   ในการศึกษาวิจัยมากมาย การศึกษาคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา จึง
ควรสะท้อนให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงพัฒนาการดังกล่าว และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะสมและ
ทันสมัย 
 
12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
                      สถานการณ์หรือการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ล้วนบ่งชี้ให้เห็นว่าองค์ความ
ทางคณิตศาสตร์มีความจ าเป็นและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น ทั้ง
ยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ องค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มีบทบาทในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ  ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หลักสูตรจ าเป็นต้องมีความ
ทันสมัยตามพัฒนาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรต้องน าประเด็นเกี่ยวกับการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนมาพิจารณาเพ่ิมมากข้ึนเป็นพิเศษ 
      12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
                     จากส่วนหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กล่าวว่า “พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น 
สังคมฐานความรู้บนพ้ืนฐานพหุวัฒนธรรมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ใน
หลากหลายรูปแบบ” และพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ที่กล่าวว่า “สร้างบัณฑิตวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม
ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย สู่สังคม ผลิตงานวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับสากล”
รวมทั้งส่วนหนึ่งในพันธกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติที่กล่าวว่า “ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตด้านคณิต- 
ศาสตร์ และสถิติที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม” จะเห็นได้ว่า พันธกิจเหล่านี้มีความสอดรับ
กับสถานการณ์หรือการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ที่กล่าวมาในข้อ 11.1 และ 11.2 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

   13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
               จ านวน   73  รายวิชา ได้แก่ รายวิชาที่เปิดสอนโดย : 

          1)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จ านวน 1 รายวิชา คือ 
        001-101  อาเซียนศึกษา      3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
2)  คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 1 รายวิชา คือ 
        001-131 สุขภาวะกายและจิต     3(2-2-5) 
   Health Body and Mind 
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         3)  คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายวิชา คือ 
        315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1     1(0-0-3) 
   Co-Curricular Activities I 
        315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   2(2-0-4) 
   Introduction to Intellectual Property 
        315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคม    3(3-0-6)

    Science, Technology and Society   
        4)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี จ านวน 3 รายวิชา  คือ 

    324-101 เคมีทั่วไป 1      3(3-0-6) 
   General Chemistry I 
        324-102      เคมีทั่วไป 2      3(3-0-6) 
   General Chemistry II 
        325-101      ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     1(0-3-0) 
   General Chemistry Laboratory I 

   5)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา จ านวน 2 รายวิชา คือ 
        330-101 หลักชีววิทยา 1      3(3-0-6) 
   Principles of Biology I 
        331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1     1(0-3-0) 
   Principles of Biology Laboratory I 

       6)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ จ านวน 6 รายวิชา คือ 
       332-101   ฟิสิกส์พ้ืนฐาน  1      3(3-0-6) 

Fundamental Physics I 
       332-102   ฟิสิกส์พื้นฐาน  2      3(3-0-6) 
   Fundamental Physics II 

  332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1    1(0-2-1) 
  Fundamental Physics Laboratory I 

       332-204 กลศาสตร์      3(3-0-6) 
   Mechanics 
       332-205  ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6) 
   Modern Physics 
       332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introductory Quantum Mechanics 
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     7)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวิทยา จ านวน 3 รายวิชา คือ 
       336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป      2(2-0-4) 

General Pharmacology 
       336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
   Drugs and Health Products in Daily Life 
       336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
   Toxic Substances in Daily Life 

    8)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน  2 รายวิชา คือ 
       340-102       มนุษย์กับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
   Man and Science 
       340-235       วิทยาศาสตร์ประจ าวัน     2(2-0-4) 
   Everyday Science 

         9)  คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์  จ านวน 1 รายวิชา คือ 
                        342-200  พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน    2(2-0-4) 
     Polymer in Daily Life 

   10)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน    9  รายวิชา คือ 
  344-211   โครงสร้างข้อมูล     3(3-0-6) 
      Data Structures 
  344-242   การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น    3(2-2-5) 
      Introduction to Object-Oriented Programming 
  344-261   การประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
      Business Data Processing 
  344-311   การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 
      Algorithmic Process and Programming 
  344-361  หลักการระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
      Principles of Database System 
  344-362   การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
      Information Systems Design and Analysis 

     345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์     3(2-2-5) 
      Computers and Applications 
     345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม    3(2-2-5) 
     Computer and Programming 
 345-241  หลักการโปรแกรม     3(2-2-5) 
     Principles of Programming 
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  11)  คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ  จ านวน 12 รายวิชา คือ 
    346-221   ทฤษฎีความน่าจะเป็น     3(3-0-6) 
     Probability Theory 
    346-222   เทคนิคการชักตัวอย่าง 1    3(2-2-5) 
      Simpling Techniques I 
    346-241   การประกันภัยเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     Introduction to Insurance 
    346-242   การวิจัยด าเนินการ 1     3(2-2-5) 
     Operations Research I                                                                                              
    346-322   คณิตสถิติศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
     Mathematical Statistics I 
    346-323   คณิตสถิติศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
     Mathematical Statistics II 
    346-332   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว   3(2-2-5) 
     Simple Linear Regression Analysis 
    346-342   คณิตศาสตร์ประกันชีวิต     3(3-0-6) 
     Mathematics of Life Insurance 
    346-343   การวิจัยด าเนินการ 2     3(2-2-5) 
     Operations Research II 
    346-433   สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ    3(3-0-6) 
     Statistics for Quality Control 
    346-434   การออกแบบการทดลองเบื้องต้น    3(2-2-5) 
    Introduction to Experimental Designs 
    346-443  การประกันวินาศภัยเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introduction to Non-Life Insurance 

    12)  คณะวิทยาการจัดการ   จ านวน  2  รายวิชา คือ 
    460-104  หลักการเงิน      3(3-0-6) 
   Principles of Finance 

           460-203  การจัดการด าเนินงาน     3(3-0-6) 
  Operations Management 

        13)  คณะนิติศาสตร์  จ านวน   1 รายวิชา คือ 
          874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิต 
                                ประจ าวัน      3(3-0-6) 
                                Law Relating to Occupations and Every Life 
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   14)  คณะเศรษฐศาสตร์  จ านวน 2 รายวิชา คือ 
          876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Principles of Economics 
          879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง     3(3-0-6) 
   Life and Sufficiency Economy 

       15)  คณะศิลปศาสตร์  จ านวน 25 รายวิชา คือ 
     890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน   3(1-4-4) 
   Fundamental English Listening and Speaking 
     890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
   Fundamental English Listening and Speaking 
     890-102     การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 
   Fundamental English Reading and Writing 
     890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Improving Listening Skill in English 
     890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและการพูด    3(2-2-5) 
   Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

890-221    การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Improving Reading in English 
     890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
   Functional Reading 
     890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Reading English Newspapers   
     890-224 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
   Introduction to Translation 
     890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง   3(3-0-6) 
   English Grammar for Real Life Communication 
     890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Introduction to English Writing 
     890-231   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
   Communication in English in Science and Technology 
     890-241  การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น    3(3-0-6) 
   Basic Listening and Speaking for Business 
     890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 
   English for Business 
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     890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ    3(3-0-6) 
   Reading English in an Academic Context 
     890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
   Writing Academic English 
     890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน     3(3-0-6) 
   English in the Workplace 
     890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ  3(3-0-6) 
   Study Skills in English for Higher Studies 
     890-361  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงาน     3(3-0-6) 
   English for Job Application 
     895-101     พฤติกรรมศาสตร์      3(3-0-6) 
   Behavioral Science 
     895-125     การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
   Thai Usage 
     895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต    3(2-2-5) 
   Wisdom of Living 
     895-203     จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
   General Psychology 
     895-205    เศรษฐศาสตร์และการปกครอง    2(2-0-4) 
   Economics and Government 
     895-303     เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต     3(3-0-6) 
   Economics for Life 

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
           จ านวน   16  รายวิชา ได้แก่ 
          322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
   Mathematics in Everyday Life 
 322-101 แคลคูลัส 1      3(3-0-6) 
   Calculus I 
 322-102 แคลคูลัส 2      3(3-0-6) 
   Calculus II 
          322-103  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1     3(3-0-6) 
   General Mathematics I 
          322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2     3(3-0-6) 
   General Mathematics II 
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          322-105 คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์   3(3-0-6) 
   Mathematics for Pharmacy Students 
          322-106 คณิตศาสตร์ 2      3(3-0-6) 
   Mathematics II 
          322-107 คณิตศาสตร์หลักมูล     3(3-0-6) 
   Fundamental Mathematics 
          322-171  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1   3(3-0-6) 
   Physical Science Mathematics I 
          322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2   3(3-0-6) 
   Physical Science Mathematics II 
          322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3     3(3-0-6) 
   Basic Mathematics III 
          322-204  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4     3(3-0-6) 
   Basic Mathematics IV 
          322-213 หลักคณิตศาสตร์ส าหรับสถิติศาสตร์   3(3-0-6)

    Mathematical Principles for Statistics   
          322-231  พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน     3(3-0-6) 
   Basic Linear Algebra 
          322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3   3(3-0-6)

    Physical Science Mathematics III  
          322-272  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 4   3(3-0-6) 
   Physical Science Mathematics IV 

 
  13.3  การบริหารจัดการ 

     1)  แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาที่มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับหลักสูตร   
         อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
     2)  มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรฯ ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ 
         บรรลุเป้าหมายรายวิชา 

             3)  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับอาจารย์ผู้สอน ด้านเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับ 
                 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1  ปรัชญา 

       บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถ
แก้ปัญหาและน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสามารถศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์และศิลป์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิต
สาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือผู้อื่นและรับใช้สังคม 

1.2  ความส าคัญ 
                 คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่สะท้อนถึงศักยภาพทางปัญญาของมนุษย์ เป็นศาสตร์ที่มี
ขอบเขตหลากหลายและกว้างขวาง แต่ในขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบและ
มีความงามในตัวเอง คณิตศาสตร์จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ ทางปัญญา การศึกษา
คณิตศาสตร์นับเป็นการสืบทอดความสามารถทางภูมิปัญญาขั้นสูงแขนงหนึ่งของมนุษย์ ทั้งยังเป็นโอกาสในการมี
ส่วนร่วมคิดค้นและพัฒนาสืบต่อองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงนี้อีกด้วย   
               นอกจากนี้   คณิตศาสตร์ยังเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กับศาสตร์อ่ืน ๆ   หลายสาขา  ดังที่  Carl 
Friedrich Gauss นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมนีได้เปรียบเทียบไว้ว่า “Mathematics is the Queen of the 
Sciences”  ซึ่งมีนัยอย่างหนึ่งว่า  คณิตศาสตร์มีส่วนส าคัญที่ท าให้พัฒนาการในสาขาวิชาอ่ืน ๆ  ทางวิทยาศาสตร์
สัมฤทธิผล และในปัจจุบันที่เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เราพบว่าคณิตศาสตร์ได้เข้าไปมี
บทบาทในแวดวงวิชาการเกือบทุกสาขา  ไม่เพียงแต่วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นแต่รวมถึง
เศรษฐศาสตร์ การศึกษา การเกษตร การบริหาร ตลอดจนศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์อีกด้วย 
                จากความส าคัญของคณิตศาสตร์ดังที่กล่าวมา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์จึง
มีความส าคัญและจ าเป็นในการให้การศึกษาทางคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรีแก่เยาวชนของประเทศ  และ
ตอบสนองความต้องการบัณฑิตทางคณิตศาสตร์ในหน่วยงานทางวิชาการและการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานของ
ภาครัฐและเอกชน 

1.3  วัตถุประสงค์  
           เพือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ  ดังนี้ 
           1.  มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมาย ตลอดจนรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
      2.  มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้อย่างดีตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนา 

ความรู้ใหม่  โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
      3.  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรค์
นวัตกรรมตลอดจนเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการและความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
      4.  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรรกะในหลักวิชา 
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      5.  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองพัฒนางานและพัฒนา
สังคม 
      6.  มีความสามารถในการใช้ภาษาในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้ดี 
      7.  มีความสามารถสูงในการน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 
      8.  มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

                คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา 5 ปี 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์   
   มาตรฐานของ สกอ. และ   
   มาตรฐานวิชาชีพ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  และมีการ 
   ปรับปรุงย่อยตามความเหมาะสม 
2. ประชุม/สัมมนาผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.  ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้ 
    ในวิชาชีพ 
4.  ติดตามความคาดหวังของสังคมต่อผู้ 
    ประกอบวิชาชีพ 

1. รายงานการประเมินหลักสูตร  
   SAR  
2. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลสรุปและผลการประเมิน 
   การประชุมสัมมนา 
4. รายวิชาในหลักสูตรที่ 
   สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง   
   ของวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมการจัดการเรียน 
   การสอนให้เป็นแบบใฝ่รู้ 
    

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ 
    เรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ 
   ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ 
3. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
    แบบใฝ่รู้   
4.  พัฒนาสารสนเทศท่ีสนับสนุน 
    การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
   อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
   การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ 
   เรียนการสอนแบบใฝ่รู้ 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ  
   การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้   
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ  
   การเรียนการสอนแบบใฝ่รู้  
5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนด 
   กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้การ 
   ประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ 
   ของผู้เรียน 
7. ความพึงพอใจของผู้เรียน 
   ต่อสารสนเทศที่สนับสนุน 
   การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
3. ส่งเสริมการจัดการเรียน 
   การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
 

1.  เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการ 
    เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.  มีการสอดแทรกภาษาอังกฤษในทุก 
    รายวิชา และมีการจัดการเรียน 
    การสอนเป็นภาษาอังกฤษ 100%  
    ในบางรายวิชา  
 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
    อาจารย์ 
2.  จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
    การเพ่ิมพูนทักษะการจัด 
    การเรียนการสอนเป็น 
    ภาษาอังกฤษ 
3.  ความพึงพอใจของผู้เรียน 
    ต่อการเรียนการสอนเป็น 
    ภาษาอังกฤษ 
4.  จ านวนรายวิชาในหลักสูตร 
    ที่มีการเรียนการสอน 
    เป็นภาษาอังกฤษ 

4.  ปรับปรุงวิธีการวัดและ 
    การประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธี 
   การวัดและประเมินผล 
2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการวิเคราะห์  
   ข้อสอบในทุกรายวิชา 
3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมิน 
   แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
   อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
   การเพ่ิมพูนทักษะในการวัด 
   และประเมินผล 
3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
5 จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวดั 
   และประเมินผลตามเกณฑ์ที่  
   ก าหนด 
6 ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ 
   ระบบการวัดและประเมินผล 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
5.  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 
    เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผล 
   การเรียนรู้ทุกด้าน 

1. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัด 
   การเรียนรู้และการประเมินผล 
   การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน 
   ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้าน 
   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
   ความรับผิดชอบ ทักษะในการวิเคราะห์ 
   เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งทักษะ 
   การปฏิบัติทางวิชาชีพ  
2. ติดตามประเมินทักษะอาจารย์ในการ 
   จัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการ 
   เรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
   การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ  
   อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 
   การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการ 
   เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการ 
   เรียนรู ้
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
   การจัดการเรียนรู้ ตาม 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ 
   ด้าน 
4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ  
   การจัดการเรียนรู้ของอาจารย์ 
5. ผลการประเมินนักศึกษาใน 
   แต่ละมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบ 

       จัดการศึกษาระบบทวิภาคโดย  1 ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1            ภาค
การศ ึกษาปกต ิม ีระยะ เวลาศ ึกษาไม ่น ้อยกว ่า  15 ส ัปดาห ์  ข้อก าหนดต่าง ๆ  เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี  (ภาคผนวก ฉ.) 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
          ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

         วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร์  ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. 
         วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวนัจันทร์  ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 - 16.30 น. 
         ภาคการศึกษาที่ 1  เดือน สิงหาคม   -   ธันวาคม 
         ภาคการศึกษาที่ 2  เดือน มกราคม   -  พฤษภาคม  
         ภาคฤดูร้อน     เดือน มิถุนายน   -  กรกฎาคม 
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   2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1)  ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 
          2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 
          3)  ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษ  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ 
   2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          1)  ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 
          2)  ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
          3)  ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอที่จะเรียนในสาขาวิชาชีพ 
          4)  ปัญหาในเรื่องการปรับตัวอันเนื่องมาจากระบบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษามี
ความแตกต่างกัน 
   2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
          1)  นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อม 
           2)  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่มีความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ต่ า 
          3)  จัดการสอนเสริมให้แก่นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
          4)  จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
   2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2  50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3   50 50 50 
ชั้นปีที่ 4    50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะจบการศึกษา    50 50 
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         2.6  งบประมาณตามแผน 
               2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 

2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 
 

 
 

 



 
  

 

19 

 

2.7  ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

  2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถ้ามี) 
          เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ) 

    2.9  การจัดการเรียนการสอน 
  หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
รายวิชาในหลักสูตร 
 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1  หลักสูตร 
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จ านวน  135   หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
          ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป         30    หน่วยกิต 
      1) กลุ่มวิชาภาษา               12 หน่วยกิต 
      2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   12 หน่วยกิต 
      3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 
 
         ข. หมวดวิชาเฉพาะ         99     หน่วยกิต 
     1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน     24   หน่วยกิต 
     2) กลุ่มวิชาบังคับ ส าหรับหลักสูตรปกติ    42  หน่วยกิต 
                           หรือ กลุ่มวิชาบังคับ ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา  45  หน่วยกิต 
     3) กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตรปกติ    33 หน่วยกิต 
                           หรือ กลุ่มวิชาเลือก ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา   30 หน่วยกิต 
 
        ค. หมวดวิชาเลือกเสรี      6 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน   30 หน่วยกิต ประกอบด้วย    

             1)  กลุ่มวิชาภาษา      12   หน่วยกิต 
          -  วิชาบังคับ 
  890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน     3(2-2-5) 
     Fundamental English Listening and Speaking 
  890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน     3(3-0-6) 
     Fundamental English Reading and Writing 
 

       -  วิชาเลือก 
 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษา จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชา

ต่อไปนี้ 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
   Improving Listening Skill in English 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด     3(3-0-6) 
   Consolidating Listening and Speaking Skill in English 
890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 

     Improving Reading in English  
  890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(3-0-6) 
     Functional Reading 

890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
     Reading English Newspapers    
  890-224 การแปลเบื้องต้น      3(3-0-6) 
     Introduction to Translation 
  890-226 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตจริง   3(3-0-6) 
     English Grammar for Real Life Communication 
  890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     Introduction to English Writing 
  890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6) 
     Communication in English Science and Technology  
  890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น     3(3-0-6) 
     Basic Listening and Speaking for Business 
  890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ     3(3-0-6) 
     English for Business 
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  890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ     3(3-0-6) 
     Reading English in an Academic Context 
  890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    3(3-0-6) 
     Writing Academic English 
  890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน      3(3-0-6) 
     English in the Workplace     
  890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ   3(3-0-6) 
     Study Skills in English Higher Studies 
  890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน     3(3-0-6) 
     English for Job Application      

895-125  การใช้ภาษาไทย      3(2-2-5) 
     Thai Usage 
 

2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    12  หน่วยกิต 
      -  วิชาบังคับ  จ านวน 8 หน่วยกิต 
         (1)  เลือกเรียน   6 หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้  
       001-101  อาเซียนศึกษา       3(2-2-5) 
                         ASEAN Studies  

001-131  สุขภาวะกายและจิต      3(2-2-5) 
      Healthy Body and Mind 
  874-194  กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพและการด าเนิน   3(2-2-5) 
                                  ชีวิตประจ าวัน 
           Law Relating Occupations and Everyday Life 
  895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต      3(2-2-5) 
      Life Aesthetics 

895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต     3(2-2-5) 
      Wisdom of Living 
         (2)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1     1(0-0-3) 
         Co-Curricular Activities I 
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        (3)   กิจกรรมพลศึกษา 
      895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ    1(x-y-z) 

    -  วิชาเลือก   จ านวน  4   หน่วยกิต 
                 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จ านวน 
       ไม่น้อยกว่า  4  หน่วยกิต  จากรายวิชาต่อไปนี้ 

      895-101 พฤติกรรมศาสตร์       3(3-0-6) 
         Behavioral Science 
                    895-203 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 
                   General Psychology 
      895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง    2(2-0-4) 
         Economics and Government 
       895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 
          Economics for Life 
       895-xxx  วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ    1(x-y-z) 
 

3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     6  หน่วยกิต 
 -  วิชาบังคับ   จ านวน  3  หน่วยกิต 

      345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม    3(2-2-5) 
                 Computer and Programming 

-  วิชาเลือก   จ านวน  3  หน่วยกิต 
 เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  

               3 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     315-103  ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา   2(2-0-4) 
                Introduction to Intellectual Property 

   315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม    3(3-0-6) 
         Science, Technology and Society 

    336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป      2(2-0-4) 
             General Pharmacology 

    336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน   2(2-0-4) 
                   Drugs and Health Products in Daily Life 
      336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
          Toxic Substances in Daily Life 
      340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์     3(3-0-6) 
          Man and Science 
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    340-235 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน     2(2-0-4) 
           Everyday Science 
      342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน     2(2-0-4) 
         Polymers in Daily Life 
      345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์     3(2-2-5) 
         Computer and Applications 
      347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน      3(2-2-5) 
          Statistics in Daily Life 
 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ      99  หน่วยกิต 
              1)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน    24  หน่วยกิต 

            322-101 แคลคูลัส 1      3(3-0-6) 
               Calculus I 
            322-102 แคลคูลัส 2      3(3-0-6) 
               Calculus II 
            324-101 เคมีทั่วไป 1      3(3-0-6) 
               General Chemistry I  

           324-102 เคมีทั่วไป 2      3(3-0-6) 
               General Chemistry II  
             325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1     1(0-3-0) 
               General Chemistry Laboratory I 
            330-101 หลักชีววิทยา 1      3(3-0-6) 
               Principles of Biology I 
            331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1    1(0-3-0) 
               Principles of Biology Laboratory I 
            332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1      3(3-0-6) 
               Fundamental Physics I 
            332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2      3(3-0-6) 
               Fundamental Physics II 
            332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1    1(0-2-1) 
               Fundamental Physics Laboratory I 
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             2)  กลุ่มวิชาบังคับ  
                  หลักสูตรปกติ      42 หน่วยกิต 
                  หลักสูตรสหกิจศึกษา     45 หน่วยกิต 

                   ประกอบด้วยรายวิชาดังต่อไปนี้ 
           322-112 รากฐานคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
                                          Foundation of Mathematics 
           322-201 แคลคูลัสขั้นสูง      3(3-0-6) 

            Advanced Calculus 
           322-211 หลักคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 

            Principles of Mathematics 
           322-232 พีชคณิตเชิงเส้น      3(3-0-6) 

            Linear Algebra 
         322-234 ทฤษฎีจ านวน 1      3(3-0-6) 
           Number Theory I 
         322-251 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์   2(1-2-6) 

           Mathematical Software 
         322-252 วิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 

           Numerical Methods 
         322-331 พีชคณิตนามธรรม 1     3(3-0-6) 

           Abstract Algebra I    
         322-341 คณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6) 

           Mathematical Analysis I 
            322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น     3(3-0-6) 

           Introduction to Complex Variables 
         322-351 สมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 

           Differential Equations  
            322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 

            Seminar in Mathematics 
           345-241 หลักการโปรแกรม   3(2-2-5) 
               Princeples of Programming 
            347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ     3(3-0-6)                                                             

            Probability and Statistics 
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      ส าหรับหลักสูตรปกติ   
            322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1    3(0-9-0) 

            Project in Mathematics I 
 
     ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา  
            322-482 สหกิจศึกษา      6(0-18-0) 
               Cooperative Education 
 

        3)  กลุ่มวิชาเลือก         
             หลักสูตรปกติ       33 หน่วยกิต 
             หลักสูตรสหกิจศึกษา      30 หน่วยกิต 

               นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ  ดังนี้ 
              กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
                              322-212  อสมการ      3(3-0-6) 
                                            Inequalities 
   322-236  ทฤษฎีพหุนาม      3(3-0-6) 
      Theory of Polynomials 
   322-242  เรขาคณิตแบบยุคลิด     3(3-0-6) 
       Euclidean Geometry 
   322-253  ตัวแบบคณิตศาสตร์การเงิน    3(3-0-6) 

   Financial Mathematical Models 
   322-322  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น     3(3-0-6) 
       Introduction to Graph Theory 
   322-324  คณิตศาสตร์เชิงการจัด     3(3-0-6) 

   Combinatorics 
322-332  พีชคณิตนามธรรม 2     3(3-0-6) 

       Abstract Algebra II 
   322-333  พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น    3(3-0-6) 
                                            Introduction to Fuzzy Algebra    
   322-334  ทฤษฎีจ านวน 2                     3(3-0-6) 
                                            Number Theory II 
   322-336  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น   3(3-0-6) 
      Introduction to Algebraic Number Theory 
   322-342  คณิตวิเคราะห์ 2     3(3-0-6) 
                Mathematical Analysis II 
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   322-343  เรขาคณิตเชิงเส้น     3(3-0-6) 
                                            Linear Geometry 
   322-346  ทอพอโลยี      3(3-0-6) 
                                            Topology 
                               322-347  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
                                            Elementary Differential Geometry  
                               322-352  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
                                            Introduction to Mathematical Modeling 
                               322-353  ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น   3(3-0-6) 

  Introduction to Optimization Theory 
                               322-354  ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์   3(3-0-6) 

             Fourier Transform and Applications 
            322-355  กระบวนการสุ่มเบื้องต้น     3(3-0-6) 
                                            Introduction to Random Processes 
                               322-356  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย     3(3-0-6) 

  Partial Differential Equations 
   322-358  การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต    3(3-0-6) 
                                            Discrete Optimization 
   322-359  คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี    3(3-0-6) 
       Mathematics in Theoretical Physics 
   322-382  การฝึกงานทางคณิตศาสตร์    1(0-3-0) 
       Job Training in Mathematics 
   322-391  โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์   1(0-3-0) 
      Mini Project in Mathematics 
   322-411  ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 
       Set Theory 
   322-421  ทฤษฎีรหัส      3(3-0-6) 
       Coding Theory 
   322-431  ทฤษฎีกึ่งกรุป      3(3-0-6) 
       Semigroup Theory 
   322-441  แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้     3(3-0-6) 
       Differentiable Manifolds 
   322-442  เมเชอร์และปริพันธ์เลอเบก    3(3-0-6) 

   Lebesgue Measure and Integral 
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   322-443  ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
       Introduction to Functional Analysis 
   322-452  กระบวนการสโตแคสติกส าหรับการเงิน   3(3-0-6) 
       Stochastic Processes in Finance 
   322-453  การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น    3(3-0-6) 
       Introduction to Wavelet Transform 
   322-492  โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2    3(0-9-0) 
       Project in Mathematics II 
 

กลุ่มวิชาสถิติ 
  346-221  ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์   3(3-0-6) 
                                  Probability for Statistics 
  346-222  เทคนิคการชักตัวอย่าง 1    3(3-0-6) 
      Sampling Techniques I 
  346-241  การประกันภัยเบื้องต้น     3(3-0-6) 
      Introduction to Insurance 
  346-242  การวิจัยด าเนินการ 1     3(2-2-5) 
      Operations Research I 
  346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1     3(3-0-6) 
      Mathematical Statistics I 
  346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2     3(3-0-6) 
      Mathematical Statistics II 
  346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว   3(2-2-5) 
      Simple Linear Regression Analysis 
  346-342  คณิตศาสตร์ประกันชีวิต     3(3-0-6) 
      Mathematics of Life Insurance 
  346-343  การวิจัยด าเนินการ 2     3(2-2-5) 
      Operations Research II 
  346-433  สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ    3(3-0-6) 
      Statistics for Quality Control 
    346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น   3(2-2-5) 
      Introduction to Experimental Designs 
  346-443  การประกันวินาศภัยเบื้องต้น    3(3-0-6) 
      Introduction to Non-Life Insurnace 
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 กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   344-211  โครงสร้างข้อมูล     3(3-0-6) 
       Data Structures 
   344-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ    3(2-2-5) 
       Business Information Systems 
   344-242  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น    3(2-2-5) 
       Introduction to Object-Oriented Programming 
   344-311  การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี   3(3-0-6) 
       Algorithmic Process and Programming 
   344-361  หลักการระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 
       Principles of Database System 
   344-362  การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ   3(2-2-5) 
       Information Systems Design and Analysis 
 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
  332-204  กลศาสตร์      3(3-0-6) 
      Mechanics 
  332-205  ฟิสิกส์แผนใหม่      3(3-0-6) 
      Modern Physics 
  332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น    3(3-0-6) 
      Introductory Quantum Mechanics 

 
 กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
           460-104  หลักการเงิน  3(3-0-6) 
                      Principles of  Finance 
               460-203  การจัดการด าเนินงาน  3(3-0-6) 
                      Operations Management 
         876-102  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 
                      Principles of Economics 
                     879-231  ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 
                       Life and Sufficiency Economy 
 

กลุ่มวิชาพิเศษ 
                    322-461  หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6)   
              Special Topics in Mathematics 



 
  

 

29 

กลุ่มวิชาอื่น ๆ  
 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  หรือคณะอ่ืน หรือเปิดสอน 
โดยมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ  ตามที่คณะกรรมการหลักสูตรเห็นว่าเหมาะสม      
จ านวนไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี     จ านวน   6  หน่วยกิต 

               นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ    ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  ซื่งมีเนื้อหารายวิชาไม่ซ้ าซ้อนหรือใกล้เคียงกับเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะ หรือรายวิชาที่เรียนมาแล้ว  
 
ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  ประกอบด้วยเลข  6  หลัก  มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัสสามตัวแรก เป็นเลขรหัสประจ าภาควิชา/หน่วยงาน ดังนี้ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 001 

  คณะวิทยาศาสตร์ 
315 คณะวิทยาศาสตร์ 
322 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาคณิตศาสตร์ 
324, 325 ภาควิชาเคมี 
330, 331 ภาควิชาชีววิทยา 
332 ภาควิชาฟิสิกส์ 
336 ภาควิชาเภสัชวิทยา 
340 ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
342 สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ 
344, 345 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
346, 347 ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาสถิติ 

  คณะวิทยาการจัดการ  
   460 คณะวิทยาการจัดการ 
  คณะนิติศาสตร์ 
   374 คณะนิติศาสตร์ 
  คณะเศรษฐศาสตร์ 
   876, 879   คณะเศรษฐศาสตร์ 
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  คณะศิลปศาสตร์ 
890 ภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ 
895 ภาควิชาสารัตถศึกษา   

  เลขรหัส ตัวที่สี่ หมายถึง ชั้นปีของนักศึกษาที่ควรเรียนวิชานั้น 
                   1 – 4         ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 – 4 
                        5         ระดับปริญญาโท  
  เลขรหัส ตัวที่ห้า หมายถึง กลุ่มวิชา 
    0      คณิตศาสตร์ทั่วไป 
   1 รากฐานคณิตศาสตร์ 
   2       วิยุตคณิต 
   3       พีชคณิต 
   4       การวิเคราะห์และเรขาคณิต 
   5       คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
   6       หวัข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
   8       สัมมนาฝึกงาน และสหกิจศึกษา 
   9       โครงงาน 
 

 เลขรหัส ตัวที่หก หมายถึง  ล าดับรายวิชา 
 
 ความหมายของจ านวนหน่วยกิต  ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
  เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
  เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
  เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
ตามตัวอย่างหมายถึงวิชานี้มีค่า 3 หน่วยกิต ในแต่ละสัปดาห์มีชั่วโมงทฤษฎี 3 ชั่วโมง  ชัว่โมงปฏิบัติการ 0 ชั่วโมง 
และชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเองต่อสัปดาห์  6 ชั่วโมง 
 
  ค านิยาม  นิยามต่อไปนี้ใช้ส าหรับรายวิชาที่เปิดสอนโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)  หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ  
จะต้องเคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นและ
ในการประเมินผลนั้นจะได้ระดับข้ันใด ๆ  ก็ได้ 
  รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ  จะต้องเคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ  และในการ
ประเมินผลนั้นจะต้องได้รับระดับขั้นไม่ต่ ากว่า D  หรือได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
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  รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite)  หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป  หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลการก่อนแล้วก็ได้  และใน
การประเมินผลนั้นจะได้ระดับขั้นใด ๆ ก็ได้  อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน (Concurrent) หมายถึง รายวิชาซึ่งผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นครั้งแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วย 
การที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบ
กันของรายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในค าอธิบายรายวิชาปรากฎชื่อรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดย
สลับชื่อกัน 
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา ส าหรับหลักสูตรปกติ 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-101  แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1       3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1       3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                                                 1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1     1(0-2-1) 
……-…….  วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(x-y-z) 

       รวม         18(x-y-z) 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม รายวิชา 890-101 การ
ฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชา 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                          (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-102 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์                                            3(3-0-6) 
324-102 เคมีทั่วไป 2       3(3-0-6) 
332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2       3(3-0-6) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

       รวม        18(16-4-34) 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-201 แคลคูลัสขั้นสูง       3(3-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
322-251 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์    2(1-2-6) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(3-0-6)       
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 
……-……   วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    3(x-y-z) 

รวม                  17(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1(0-0-3) 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1       3(3-0-6) 
322-252 วิธีเชิงตัวเลข       3(3-0-6) 
345-241 หลักการโปรแกรม         3(2-2-5) 
.......-.....  วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   4(x-y-z) 
.......-.....  กลุ่มวิชาเลือก       3(x-y-z) 

       รวม        20(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6) 
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์      3(3-0-6) 
……-……  วชิาเลือกกลุ่มวิชาภาษา      3(x-y-z) 
......-……  กลุ่มวิชาเลือก       6(x-y-z) 
......-……  วิชาพลศึกษา       1(x-y-z) 

       รวม        19(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                     (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
…….-…… วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   3(x-y-z) 
……-……. วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา      3(x-y-z) 
......-……. กลุ่มวชิาเลือก       9(x-y-z) 

      รวม          18(x-y-z) 
 
 
หมายเหตุ     การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์    เป็นวิชาเลือก 
                 จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 3  และท าการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
                 หลังภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 3 
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ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                         (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์      1(0-2-1) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1     3(0-9-0) 
.......-…… กลุ่มวชิาเลือก       3(x-y-z) 
.......-…… วิชาเลือกเสรี       6(x-y-z) 

      รวม         13(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

.......-…… กลุม่วชิาเลือก                 12(x-y-z) 
      รวม              12(x-y-z) 
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3.1.5   แสดงแผนการศึกษา ส าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-101 แคลคูลัส 1       3(3-0-6) 
324-101 เคมีทั่วไป 1       3(3-0-6) 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1      1(0-3-0) 
330-101 หลักชีววิทยา 1       3(3-0-6) 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                                                  1(0-3-0) 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1       3(3-0-6) 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1     1(0-2-1) 
......-…….  วิชาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(x-y-z) 

       รวม         18(x-y-z) 
 

หมายเหตุ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 890-100 ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม รายวิชา 890-101 การ
ฟังและพูดภาษาอังกฤษพื้นฐาน และรายวิชา 890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ให้เป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 

  จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                          (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-102 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์                                            3(3-0-6) 
324-102 เคมีทั่วไป 2       3(3-0-6) 
332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2       3(3-0-6) 
345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม     3(2-2-5) 
890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 

       รวม       18(16-4-34) 
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ปีท่ี 2 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                        (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-201  แคลคูลัสขั้นสูง       3(3-0-6) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
322-251 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์    2(1-2-6) 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(3-0-6)       
890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน    3(3-0-6) 
……-..….  วิชาเลือกเสรี       3(x-y-z) 
…...-…..   วชิาบังคับกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   3(x-y-z) 

รวม         20(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1      1(0-0-3) 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1       3(3-0-6) 
322-252 วิธีเชิงตัวเลข       3(3-0-6) 
345-241 หลักการโปรแกรม         3(2-2-5) 
.......-.....   วิชาเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   4(x-y-z) 
.......-…..   กลุ่มวิชาเลือก       3(x-y-z) 

       รวม         20(x-y-z) 
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ปีท่ี 3 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                         (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1      3(3-0-6) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1      3(3-0-6) 
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์      3(3-0-6) 
……-...….  วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา      3(x-y-z) 
......-.......  กลุ่มวิชาเลือก       9(x-y-z) 

       รวม        21(x-y-z) 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                         (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น      3(3-0-6) 
……-...…  วิชาเลือกกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์   3(x-y-z) 
……-……. วิชาเลือกกลุ่มวิชาภาษา      3(x-y-z) 
......-....... กลุ่มวิชาเลือก       9(x-y-z) 

      รวม          18(x-y-z) 
 
 
หมายเหตุ     การลงทะเบียนเรียนรายวิชา  322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์    เป็นวิชาเลือก 
                 จะลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 3  และท าการฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
                 หลังภาคการศึกษาที่ 2  ชั้นปีที่ 3 
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ปีท่ี 4 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 
         จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                      (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์      1(0-2-1) 
........-......  กลุ่มวิชาเลือก              9(x-y-z) 
........-......  เลือกเสรี                3(x-y-z) 
........-......  วิชาพลศึกษา       1(x-y-z) 

      รวม    14(x-y-z) 
 
 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
                   จ านวนหน่วยกิตรวม 
                                                                                       (ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

322-482 สหกิจศึกษา       6(0-18-0) 
      รวม    6(0-18-0) 
 
 
 
 

3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
            อยู่ในภาคผนวก ก.  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  (เรียงล าดับจาก

คุณวุฒิสูงสดุถึงระดับ
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี  

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายก าธร      
ไชยลึก 
 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

U. of  Notre 
Dame, U.S.A. 
U. of  Notre 
Dame, U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์

2550 
 

2547 
 

2545 
 

2543 

180 180 180 180 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายศราชัย   
ก้องศิริวงศ์ 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

U. of  Illinois, 
U.S.A. 
U. of  Illinois, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร ์

2546 
 

2542 
 

2539 

180 180 180 180 
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ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  (เรียงล าดับจาก

คุณวุฒิสูงสดุถึงระดับ
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี  

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

3.  อาจารย ์ นางนัฐดา   
จิเบ็ญจะ 
 
 
 

Doctorat 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Mathematiques 
 
คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์

U. Montpellier II, 
France 
ม.เทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
ม.มหิดล 

2550 
 

2544 
 

2542 

180 180 180 180 

4.  
 
 
 

 

อาจารย ์ นางสาว
พิสมัย   
กิตติภูมิ 
 
 

Dr.rer.nat. 
 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematik 
 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

Justus-Liebig 
Universitaet, 
Germany 
ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี
ม.สงขลานครินทร ์

2552 
 
 

2545 
2540 

180 180 180 180 

5. 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์ นายสมพงษ์   
ฉุยสุริฉาย 
 
 
 
 
 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ1) 

U. of  Maryland, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์

2554 
 

2546 
 

2544 

180 180 180 180 

 

 

41 



 
  

 

42 

3.2.2  อาจารย์ประจ า 
  

ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  
(เรียงล าดับ
จากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

1  รองศาสตราจารย ์ นางจันทนา  
ไอยรากาญจนกุล 

 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.ม. 
 

กศ.บ. 
 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์

 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

U. of  Illinois, 
U.S.A. 
U. of  Illinois, 
U.S.A. 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.ศรีนครินทร 
วิโรฒ  พิษณุโลก 

2544 
 

2540 
 

2527 
 

2525 

180 180 180 180 

2  รองศาสตราจารย ์ นายรณสรรพ์ ชินรัมย ์
 

วท.ด. 
 

วท. ม. 
 

วท.บ. 
 

คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์

2547 
 

2544 
 

2540 
 

180 180 180 180 
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ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  
(เรียงล าดับ
จากคุณวุฒิ

สูงสุดถึงระดับ
ปริญญาตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

3  รองศาสตราจารย ์ นายวรายุ บุญปกครอง 

 
Ph.D. 

 
 
 

M.S. 
 
 
 

วท.บ. 
 

Mathematics  
 
 
 
Mathematics 
 
 
 
คณิตศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

National 
University of  
Singapore, 
Singapore 
National 
University of 
Singapore, 
Singapore 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 

2551 
 
 
 

2547 
 
 
 

2545 

180 180 180 180 

4  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายบุญรอด ยุทธานันท์ 
 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

U. of Illinois, 
U.S.A. 
U. of Illinois, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร ์

2554 
 

2550 
 

2547 

180 180 180 180 

 

 

 

43 
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ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

5  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวสุภาวดี  
พฤกษาพิทักษ์ 

Ph.D. 
 

M.S. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

U. of Illinois, 
U.S.A. 
U. of Illinois, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร ์

2552 
 

2547 
 

2546 

180 180 180 180 

6  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางอรวรรณ ตรภีักดิ ์
 

Ph.D. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์

คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Lancaster  U., 
U.K. 
ม.เชียงใหม ่

ม.สงขลานครินทร ์

2551 
 

2543 
2539 

180 180 180 180 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางชุติพร    จิโรจน์กุล M.S. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

U. of Utah, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร ์

2542 
 

2534 

180 180 180 180 

 8 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางนันทิยา จันทร์ประทีป กศ.ม. 
 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
 
 
คณิตศาสตร ์

ม.ศรีนครินทร- 
วิโรฒ  
ประสานมิตร 

ม.สงขลานครินท ์

2532 
 
 

2528 

180 180 180 180 
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45 

 

ล าดั
บท่ี 

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

9  อาจารย ์ นายกวินพัฒน์ 
สิริกานตโิสภณ 
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

ม.เทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าธนบุร ี
ม.เทคโนโลยีพระ 
จอมเกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2551 
 

2544 
 

2540 

180 180 180 180 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย ์
 
 
 
 
 
 
 

นายกิติพล    นวลทอง 
 
 
 
 
 
 
 

ปร.ด. 
 

วท.ม. 
 

ป.บัณฑิต 

 
วท.บ. 

 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
คณิตศาสตร ์

 
วิชาชีพครู 
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

ม.เทคโนโลย ี
สุรนาร ี
จุฬาลงกรณ ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี
ม.สงขลานครินทร ์

2554 
 
2548 
 
2545 
 
2544 

 

180 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 

180 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 

 
 

อาจารย ์
 

นายฉลาด เจียรนยั 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์

ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

2529 
2525 

180 
 

180 
 

180 
 

180 

 

41 41 
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46 

ล าดั
บท่ี 

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

12 
 
 
 
 
 
 

 

 อาจารย ์ นางสาวพริม  
พลันสังเกต ุ 

 
 
 
 
 

Ph.D. 
 
 

Certificate of 
Advanced 
Study in 

Mathematics 
B.Sc. 

Applied 
Mathematics and 
Theoretical Physics 
 
 
 
 
 

Physics with 
Theoretical Physics 

U. of 
Cambridge, U.K. 
 
U. of 
Cambridge, U.K. 
 

 
U. of 
Manchester, 
U.K. 

2552 

 

 
2548 

 

 
 

2547 

180 180 180 180 

13 
 

อาจารย ์ นางสาวมนทกานต ิ
เพชรอภิรักษ์  
 
 
 
 
 

Dr.rer.nat. 
 
 

วท.ม. 
 

ป.บัณฑิต 
 

วท.บ. 

Mathematik  
 
 
คณิตศาสตร ์

 
วิชาชีพครู 
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

University of 
Duisburg-Essen, 
Germany 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่
ม.สงขลานครินทร ์

2557 
 
 

2552 
 

2549 
 

2548 

180 180 180 180 

46 



 
  

 

47 

ล าดั
บท่ี 

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

14 อาจารย ์ นายยูซุฟ เจะบา่ว 
 
 

  M.S. 
 

วท.บ. 

Mathematics 
 
คณิตศาสตร ์

(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

U. of Illinois, 
U.S.A. 
ม.สงขลานครินทร ์

2546 
 

2545 
 

180 180 180 180 

15 อาจารย ์ นางสาวเยาวลักษณ์  
อาลีโบด ์

 
 
 
 
 

Doctorat 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

Mathematiques 
 
 
คณิตศาสตร ์

 
คณิตศาสตร์  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

Universite 
Montpellier II, 
France 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์
 

2550 
 
 

2544 
 

2540 

180 180 180 180 

16 
 

อาจารย ์ นางวินิตา  
ยลธรรม์ธรรม 
 

วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

ป.บัณฑิต 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์
 
วิชาชีพครู 
 
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
ม.สงขลานครินทร ์
ปัตตาน ี
ม.สงขลานครินทร ์
 

2554 
 
2550 
 
2546 
 
2545 

180 180 180 180 

47 



 
  

 

48 

ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

17 อาจารย ์ นางสาวสุธิตา มณีชัย 

 
Dr.techn. 

 
 

วท.ม. 
 
 

 
ป.บัณฑิต 

(วิชาชีพครู) 
วท.บ. 

Technical  
Mathematics  
 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
 
 
คณิตศาสตร ์

 
คณิตศาสตร ์

Graz  University 
of Technology, 
Austria 

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร
ลาดกระบัง 
ม.สุโขทัยธรรมา- 
ธิราช 
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
 
 

2547 
 
 
 

2545 
 

2544 

180 180 180 180 

18  อาจารย ์ นางสาวอมรรตัน์ รัตนะ 
 
 
 
 

Dr.rer.nat 
 

วท.ม. 
 
 
 

วท.บ. 

Mathmatik 

 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
 
 
คณิตศาสตร ์

U. of Potsdam, 
Germany  
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจา้
คุณทหาร 
ลาดกระบัง 
ม.สงขลานครินทร ์

2556 
 

2546 
 

 
 

2544 

180 180 180 180 

 

 

 

48 



 
  

 

49 

 

 

ล า
ดับ
ที ่

เลขประจ า 
ตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ช่ือ – สกุล 

คุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษา  

(เรียงล าดับจาก
คุณวุฒิสูงสดุถึง
ระดับปริญญา

ตรี) 

สาขาวิชา 

ส าเรจ็การศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ปีการศึกษา 

สถาบัน 
ปี 

พ.ศ. 
2560 2561 2562 2563 

19  อาจารย ์ นายเอธัสวัฒน์ ค ามณ ี
 

Dr.rer.nat. 
 

วท.ม. 
วท.บ. 

Mathematik 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร ์
(เกียรตินิยมอันดับ 1) 

U. of Potsdam, 
Germany 

ม.มหิดล 
ม.สงขลานครินทร ์

2553 
 

2545 
2543 

180 180 180 180 

           
         หมายเหตุ  ภาระงานสอน และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า  อยู่ในภาคผนวก ข. 

 
  3.2.3  อาจารย์พเิศษ 

        ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์การฝึกงานภาคสนามและสหกิจศึกษา 
 4.1 รายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์  

4.1.1 ค าอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 
 เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา หรือไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต   

และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง  ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ เอกชน 
วิสาหกิจศึกษาระบบการท างานจริงที่เก่ียวข้องกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการ
ความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างานอาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน
น าเสนองานและรายงานฉบับสมบูรณ์ 
           4.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 
       1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       2) มีระเบียบวินัย 
        3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

        4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
         5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

       6) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและ 
      ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
       7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
       8) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

      9) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
      10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล  
       การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

     11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
      การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
    12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

     ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 4.1.3 ช่วงเวลาของรายวิชาสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 และปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 16 สัปดาห์            
ในภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 4 

4.1.4 จ านวนหน่วยกิต 
   6 หน่วยกิต 

4.1.5 การด าเนินการ โดยอาจารย์ผู้ประสานงานวิชาฯ  และอาจารย์ของวิชาสหกิจฯ  ผู้ต้องนิเทศและ  
เป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการแก่นักศึกษาการรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาและรับเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจ าภาควิชาฯ จะด าเนินการดังนี้ 
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                 1. เมื่อนักศึกษาทราบผลการเลือกสาขาในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2   เรียบร้อยแล้ว ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์จะนัดประชุมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการสหกิจศึกษาและให้นักศึกษาแจ้งความ
จ านงเป็นนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาก่อนการลงทะเบียนเรียนชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยให้กรอกแบบ 
COMS1 และให้นักศึกษาใช้แผนการเรียนหลักสูตรสหกิจศึกษาของแต่ละสาขา 

                  2. เมื่อนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  ภาควิชาฯ  จัดส่งแบบส ารวจ
ความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและแบบเสนองาน (แบบ COMS3)    สหกิจศึกษาให้สถานประกอบการ
เพ่ือให้สถานประกอบการส ารวจความต้องการรับนักศึกษาสหกิจศึกษาและจัดส่งแบบฟอร์มส ารวจความต้องการรับ
นักศึกษาสหกิจศึกษาและแบบเสนองานสหกิจศึกษากลับมาที่ภาควิชาฯ 

                  3. ให้นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาส่งใบสมัครเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบCOMS2) เพ่ือให้
คณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจ าภาควิชาฯ  ตรวจสอบคุณสมบัติและสัมภาษณ์เบื้องต้น จากนั้นจะประกาศ
รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา 

                  4. หลักสูตรฯ  จัดส่งจดหมายสมัครงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา (แบบ COMS2) ให้สถาน
ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโดยขอความอนุเคราะห์ตอบกลับหลังจากได้รับใบสมัครงานนักศึกษาโดยมีเอกสารที่
เกี่ยวข้องดังนี ้

 4.1  แบบแจ้งก าหนดการสัมภาษณ์จากสถานประกอบการโดยมีช่องทางการสัมภาษณ์งานดังนี้ 

   -  สถานประกอบการเข้ามาสัมภาษณ์นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
   -  สถานประกอบการสัมภาษณ์โดยใช้ระบบสื่อสารสองทาง 
   -  ให้นักศึกษาไปสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ  

                        4.2 แบบแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้สถานประกอบการกรอกรายชื่อนักศึกษาที่
ผ่านการคัดเลือกส่งกลับมาท่ีภาควิชาฯ (ถ้ามี) 

                   5. ประกาศผลให้นักศึกษาทราบทางเว็บไซต์ 

                   6. ภาควชิาฯโดยฝ่ายประสานงานภายนอกจัดส่งจดหมายให้สถานประกอบการเพ่ือยืนยันการเข้า
ปฎิบัติงานสหกิจศึกษา 

       7. นักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและเสริมทักษะเพ่ิมเติมให้ครบ 

ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 

4.1.6 พิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา 
คณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจ าภาควิชาฯ เสนอคุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา ดังนี้ 
1. เป็นนักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในระดับชั้นปีที่ 4 หรือเทียบเท่า  
2. มีระดับผลการเรียนเกรดเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.25 
3. ต้องสอบผ่านรายวิชาพ้ืนฐานที่สาขาวิชาก าหนดเป็นเงื่อนไขของรายวิชาสหกิจศึกษา  
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4. ผ่านการสัมภาษณ์เบื้องต้นและความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสหกิจศึกษาประจ า 
                        ภาควิชา 

5. ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติพ้ืนฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิบัติงานตามความ   
                        จ าเป็น 
            6. มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของแต่ละสาขาวิชา 
            7. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยผิดระเบียบวินัยนักศึกษา 

8. มีวุฒิภาวะและสามารถพัฒนาตนเองได้ดีเพียงพอที่จะปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือ 
   องค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

4.1.7 การประเมินผล 
                 4.1.7.1 การประเมินนักศึกษาด้วยแบบประเมิน และการสังเกต โดยบุคลากรผู้ดูแลของสถาน
ประกอบการ เท่ากับ 30 เปอร์เซ็นต์ 

4.1.7.2 การประเมินนักศึกษาและหน่วยงานที่ไปฝึกจากการนิเทศด้วยแบบประเมิน การสังเกต และ 
สัมภาษณ์ โดยอาจารย์นิเทศของวิชาสหกิจฯ เท่ากับ 20 เปอร์เซ็นต ์

4.1.7.3 การน าเสนอด้วย power-point ของผลการปฏิบัติงาน/โครงงานวิจัย อย่างน้อย 2 ครั้ง  
ประเมินโดยอาจารย์นิเทศ/อาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯ บุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ และ
นักศึกษาประเมินตนเอง เท่ากับ 10  10  และ 5 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ 

4.1.7.4 การส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ ประเมินโดยบุคลากรผู้ดูแลของสถานประกอบการ  หัวหน้า 
สถานประกอบการ  และอาจารย์ผู้ดูแลด้านวิชาการของวิชาสหกิจฯเท่ากับ 25 เปอร์เซ็นต์ 

4.2 รายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 
4.2.1 ค าอธิบายรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 

เงื่อนไข : โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 วิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนมาไปใช้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน 

เอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชารับรองเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ 
4.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 

         1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
         2) มีระเบียบวินัย 

         3) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
          4) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

        5) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่างๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
        6) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่หลากหลาย 
ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 

       7) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 
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       8) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
       9) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร 

ได้อย่างเหมาะสม  
 4.2.3 ช่วงเวลาของรายวิชาฝึกงานทางคณิตศาสตร์ 

          ฝึกงาน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฏาคม 
 4.2.4 การจัดเวลาและตารางสอน 

                จัดให้ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานในปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 และเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริง 
 ในหน่วยงานต่างๆ ในช่วงภาคฤดูร้อน  
 4.2.5 การประเมินผล 
        1) ประเมินผลโดยหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน 
        2) ประเมินผลจากการน าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงาน และรายงานเป็นรูปเล่ม 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
          ฝึกการค้นคว้า การศึกษาขั้นตอน วิธีการวางแผนโครงงานและการท าโครงงานด้านคณิตศาสตร์หรือ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเป็นงานต่อเนื่องตลอดภาคการศึกษา 
   5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาโครงงานทางคณิตศาสตร ์
       1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
       2) มีระเบียบวินัย 
        3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

        4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
         5) มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

       6) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและ 
      ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต 
       7) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
       8) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 

      9) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 
      10) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล  
       การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

     11) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ 
      การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
     12) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี 

      ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์  
5.3  ช่วงเวลา  

          ภาคการศึกษาท่ี 1  หรือ 2 ของชั้นปีที่ 4 ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกหลักสูตรปกติ 
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5.4  จ านวนหน่วยกิต   3 หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ 
     1)  มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

   2)  อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
     3)  จัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ   
         คณะกรรมการประเมินผล 

 4)  จัดให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผล 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

  1)  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
  2)  ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
  3)  การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศีกษาในการน าเสนอผลงาน 
  4)  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามแบบฟอร์ม  
  5)  ผู้ประสานงานรายวิชารายงานผลการเรียนของนักศึกษาตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

หมวดที่ 4   ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
2. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนตามการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียนที่ส่งเสริมการใช้

ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงานหรือฝึกงานใน

ต่างประเทศ 
1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. เข้ารับการทดสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์

คอมพิวเตอร์ 
3. จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น 

การสืบค้นจากห้องสมุด จากฐานข้อมูลต่าง ๆ การจัดการเรียน
แบบ e-learning 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ 
   ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

1. จัดกิจกรรมในรายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นการถือ
ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

2. สนับสนุนงบประมาณในการท าโครงการที่เน้นการถือประโยชน์
ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

3. จัดกิจกรรมในการน าเสนอโครงการที่เน้นการถือประโยชน์ของ
เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 

4. สนับสนุนการร่วมโครงการในวันถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์
เป็นกิจที่หนึ่งของคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. สอดแทรกจิตส านึกของการถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่งในการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา 

6. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1  ด้านจริยธรรม 
  2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต   
   2.  มีระเบียบวินัย     
   3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   5.  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
   6.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น 

    และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
  2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.  สอนคุณธรรม จริยธรรม สอดแทรกในห้องเรียน ตลอดจนยกตัวอย่างและหาแนวทางร่วมกัน 

    ในการจัดการกับปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม 
  2.  ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกาย 

    ที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  3.  มอบหมายให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่ม ฝึกการเป็นผู้น า สมาชิกกลุ่ม  ฝึกความรับผิดชอบ 
  4.  มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
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  5.  อาจารย์เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา 
  6.  ปลูกฝังนักศึกษาให้เห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรมและด าเนินชีวิต 
                         บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.  ประเมินจากรายวิชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณธรรม จริยธรรม 
  2.  ประเมินจากพฤติกรรมการเรียนการสอบ 
  3.  ประเมินจากการตรงต่อเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา 
      ที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

4.  ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน   
    5.  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  6.  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน 
 
    2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
  2.  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎี 

    ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
  3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ 

    คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
  4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1.  การจัดล าดับรายวิชาตามความต่อเนื่องง่ายยาก 
  2.  สอนแบบบรรยาย ถาม-ตอบในชั้นเรียน/การเรียนการสอนแบบ Active learning 
  3.  จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสมัมนา 
  4.  มอบหมายให้ค้นคว้า เขียนรายงานและน าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  5.  ทบทวนบทเรียนเดิม เชื่อมโยงสู่บทเรียนใหม่ 
  6.  จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง/จัดบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอกที่มี 
      ความเชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ตรง 
 2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติงานของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  คือ 
  1.  การทดสอบย่อย 
  2.  การสอบกลางภาคเรียน และปลายภาคเรียน 
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  3.  การน าเสนอผลงาน 
  4.  การท างานที่ได้รับมอบหมาย/รายงาน 
 
    2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้ 

    กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
  3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

    ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์   
  4.  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
 2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
  1.  มอบหมายให้ค้นคว้า/เขียนรายงาน/น าเสนอหน้าชั้นเรียน 
  2.  จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น/ปฏิบัติงานจริง 
  3.  จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสมัมนา 
 2.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.  การสอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ/สอบปากเปล่า 
  2.  ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้น/การตอบค าถาม/การแสดงความคิดเห็น ตลอดจนประเด็น 
      อภิปรายต่าง ๆ 
  3.  ประเมินผลสัมฤทธิ์ในผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
  4.  ประเมินจากรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสัมมนา 
 
    2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดฃอบ 
  1.  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี  
  2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
  3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน  
  4.  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 2.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
                   ความรับผิดชอบ   
  1.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการท างานเป็นกลุ่มและต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
  2.  จัดกิจกรรมที่มีการอภิปราย/แสดงความคิดเห็น 
  3.  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ (ปฏิบัติการ/โครงงาน/สัมมนา) 
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 2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.  ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม 

2.  ประเมินจากการน าเสนอหน้าชั้นเรียน ตอบค าถาม และการแสดงความคิดเห็นของนักศึกษา    
    ทั้งกลุ่ม 

  3.  ประเมินจากการน าเสนอบทความทางวิชาการท่ีน่าสนใจและทันสมัย 
 
    2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้  
                         ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
  2.  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ 
                         สื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
  3.  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

    และจ าเป็น 
  4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    และเหมาะสมกับสถานการณ์  
 2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
                  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.  มอบหมายงานที่อาศัยการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขในการแก้ปัญหา 
  2.  จัดให้มีรายวิชาปฏิบัติการ/รายวิชาโครงงาน/รายวิชาสมัมนา 
  3.  จัดให้มีรายวิชาที่มีการใช้สถิติ/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 
  4.  ส่งเสริม/มอบหมายงานให้ค้นคว้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้          
        เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  1.  ประเมินจากการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการน าเสนอผลงาน 
  2.  ประเมินจากการน าเสนอแบบปากเปล่า และ/หรือ การใช้ภาษาในเอกสารรายงาน 
  3.  ประเมินจากการตอบค าถาม 
  4.  ประเมินจากรายวิชาที่มีการใช้สถิติ/คณิตศาสตร์/คอมพิวเตอร์ 
  5.  ประเมินจากความสามารถในการใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์/สถิติ เพ่ืออธิบายหรืออภิปราย 
      ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
 
 
 



 
  

 

59 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษา 
    ทั่วไป และวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 คุณธรรม จริยธรรม 
  1.  มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  2.  มีระเบียบวินัย 
  3.  มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   4.  เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   5.  มีจิตสาธารณะและถือประโยชน์เพื่อมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง   
   6.  ตระหนักและเห็นคุณค่าความเป็นไทยและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ทั้งในระดับท้องถิ่น 

    และนานาชาติ และด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 
 ความรู้ 
  1.  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ 
  2.  มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ที่จะน าอธิบายหลักการและทฤษฎี 

    ในศาสตร์เฉพาะ/เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต  
  3.  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ/หรือ 

    คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง  
  4.  มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ  ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  
 
 ทักษะทางปัญญา 
  1.  สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
  2.  น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณิตศาสตร์ไปประยุกต์หรือบูรณาการความรู้ 

    กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
  3.  มีความใฝ่รู้  สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

    ได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์   
  4.  สามารถน าความรู้ไปเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือท าความเข้าใจและสร้างสรรค์สังคม 
 
 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1.  มีภาวะผู้น า  โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี  
  2.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร/พลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
  3.  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน  
  4.  มีความคิดริเริ่ม สามารถวางแผน และตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
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 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.  สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ  เพื่อการวิเคราะห์  ประมวลผล  การแก้  
                         ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  
  2.  มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ 
                         สื่อสารได้อย่างเหมาะสม   
  3.  มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม 

    และจ าเป็น 
  4.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    และเหมาะสมกับสถานการณ์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                       

001-001 อาเซียนศึกษา 
                      

001-131 สุขภาวะกายและจิต                       
315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                        
315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้าน 
            ทรัพย์สินทางปัญญา                   

 
  

 
 

315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
             และสังคม                   

 
   

 

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป                       
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
            ในชวีิตประจ าวัน               

 
   

 
   

336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน 
               

    
   

340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

 

 

 

340-235 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                       
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน 

                      
345-101 คอมพิวเตอร์และ 
            การประยุกต ์                     

 
 

345-102 คอมพิวเตอร์และ 
            การโปรแกรม              

 
      

 
 

347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน                       
874-194 กฎหมายเพื่อการประกอบ 
            อาชีพและการด าเนินชีวิต 
            ประจ าวัน   

  

         

 

   

  

  

 
 
 

890-100 ภาษาอังกฤษ 
            เตรียมความพร้อม   

  
         

 
    

 
 

 
    

890-101 การฟังและพูด 
            ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

890-102 การอ่านและการเขียน 
            ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน   

  
  

 
   

 
           

890-211 เสริมทักษะการฟัง  
            ภาษาอังกฤษ   

  
  

 
   

 
           

890-214 เสริมทักษะด้านการฟัง 
            และพูด   

  
  

 
   

 
          

 
 

890-221 การปรับปรุงการอ่าน 
            ภาษาอังกฤษ   

  
  

 
   

 
           

890-222 การอ่านภาษาอังกฤษ 
            ในชวีิตประจ าวัน                       
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ 
            ภาษาอังกฤษ                       
890-224 การแปลเบื้องต้น                       
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการ 
            สื่อสารในชีวิตจริง                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

 

 

 

890-227 การเขียนภาษาอังกฤษ 
             เบื้องต้น                       
890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษ 
            ทางวิทยาศาสตร์และ 
            เทคโนโลย ี   

  

  

 

   

 

    

 

    

 

 
890-241 การฟังและการพูดธุรกิจ 
            เบื้องต้น   

     
 

    
 

 
 

    
 

  

890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ                       
890-251 การอ่านงานเขียน 
            วิชาการภาษาอังกฤษ   

  
  

 
   

 
         

 
 

890-252 การเขียนภาษาอังกฤษ 
            เชิงวิชาการ   

  
  

 
   

 
         

 
 

890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน     
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

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

 

 

 

890-351 ทักษะการเรียนภาษา 
            อังกฤษเพ่ือการศึกษาต่อ   

  
  

 
   

 
           

890-361 ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            การสมัครงาน   

  
  

 
   

 
           

895-101 พฤติกรรมศาสตร์                       
895-125 การใช้ภาษาไทย                       

895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต        
            

  
 

895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนิน 
            ชีวิต              

 
   

  
 

  

895-203 จิตวิทยาทั่วไป                       
895-205 เศรษฐศาสตร์และ 
            การปกครอง              

 
   

  
 

  

895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง 

ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
      หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

                      

322-101  แคลคูลัส 1                        
322-102  แคลคูลัส 2                        
324-101  เคมีทั่วไป 1                       
324-102  เคมีทั่วไป 2                       
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                       
330-101  หลักชีววิทยา 1                       

331-101 ปฏิบัติการ 
             หลักชีววิทยา 1                       

332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                       
332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                       
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 
            พ้ืนฐาน 1                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
   กลุ่มวิชาบังคับ                       
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์                       
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง                       

322-211 หลักคณิตศาสตร์                       

 322-232 พีชคณิตเชิงเส้น                       

322-234 ทฤษฎีจ านวน 1                       

322-251 โปรแกรมส าเร็จรูป 
            ทางคณิตศาสตร์                       

322-252 วิธีเชิงตัวเลข                       

322-331 พีชคณิตนามธรรม 1                       

322-341 คณิตวิเคราะห์ 1                       

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์                       
322-481 สัมมนาทาง 
            คณิตศาสตร์                       

322-482 สหกิจศึกษา                       
322-491 โครงงานทาง 
             คณิตศาสตร์ 1                        

345-241 หลักการโปรแกรม                       
347-204 ความน่าจะเป็น 
            และสถิต ิ                       

322-212 อสมการ                       
322-236 ทฤษฎีพหุนาม                       
322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด                       
322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์ 
            การเงิน    
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69 

รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                       
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด                       
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2                       
322-333 พีชคณิตวิภัชนัย   
            เบื้องต้น                      

 

322-334 ทฤษฎีจ านวน 2                       
322-336 ทฤษฎีจ านวน 
            เชิงพีชคณิตเบื้องต้น                       

322-342 คณิตวิเคราะห์ 2                       
322-343 เรขาคณิตเชิงเส้น                       
322-346 ทอพอโลยี                       
322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 
            เบื้องต้น                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-352 ตัวแบบเชิง  
            คณิตศาสตร์เบื้องต้น    

 
        

 
 

 
       

322-353 ทฤษฎีการหาค่า 
            เหมาะที่สุดเบื้องต้น    

 
        

 
 

 
       

322-354 ผลการแปลงฟูเรียร์ 
            และการประยุกต์    

 
        

 
 

 
       

322-355 กระบวนการสุ่ม 
            เบื้องต้น               

 

        

322-356 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                       
322-358 การหาค่าเหมาะที่สุด 
            วิยุต 

 
 
 
  

 
   

     
  

 
 
 

   
 
 
    

322-359 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 
            ทฤษฎ ี    

 
        

 
 

 
       

322-382 การฝึกงานทาง           
            คณิตศาสตร์                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-391 โครงงานขนาดย่อม 
            ทางคณิตศาสตร์                       

322-411 ทฤษฎีเซต                       
322-421 ทฤษฎีรหัส                       
322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป                       
322-441 แมนิโฟลด์หา 
            อนุพันธ์ได ้                      

 

322-442 เมเชอร์และปริพันธ์ 
            เลอเบก                       

322-443 ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์ 
            เบื้องต้น                       

322-452 กระบวนการ 
            สโตแคสติก 
            ส าหรับการเงิน 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-453 การแปลงเวฟเลต 
            เบื้องต้น                       

322-492 โครงงานทาง 
            คณิตศาสตร์ 2                      

 

 

       กลุ่มวิชาฟิสิกส์                       
332-204 กลศาสตร์                       
332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่                       
332-306 กลศาสตร์ควอนตัม 
            เบื้องต้น                       

กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์                       
344-211 โครงสร้างข้อมูล                       
344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
            เบื้องต้น 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
344-231 ระบบสารสนเทศ 
            ทางธุรกิจ                      

 

 

344-311 การวิเคราะห์และ 
            ออกแบบขั้นตอนวิธ ี                       

344-361 หลักการระบบฐานขอ้มูล                       
344-362 การวิเคราะห์และ 
            ออกแบบสารสนเทศ 

 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

   
 

  
 

 

กลุ่มวิชาสถิติ                       
346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับ 
            สถิติศาสตร์ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

    
 

   
 

346-222 เทคนิคการ 
            ชักตัวอย่าง 1 
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น                       
346-242 การวิจัยด าเนินการ 1                       
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1                       
346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2                       
346-332 การวิเคราะห์การ                 
           ถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว                       

346-342 คณิตศาสตร์ประกัน  
            ชีวิต                       

346-343 การวิจัยด าเนินการ 2                       
346-433 สถิติส าหรับการ 
            ควบคุมคุณภาพ                       

346-434 การออกแบบ 
            การทดลองเบื้องต้น                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะ 

ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ                       
460-104 หลักการเงิน                       
460-203 การจัดการด าเนินงาน                       
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์ 
            เบื้องต้น                       

879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง                       
รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น                       
322-100  คณิตศาสตร์ 
             ในชีวิตประจ าวัน              

 
   

 
 

 
  

 
 

 

322-103  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1                       
322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                       
322-105  คณิตศาสตร์ส าหรับ 
             นักศึกษาเภสัชศาสตร์              

 
   

 
 

 
  

 
 

 

322-106  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2                       
322-107  คณิตศาสตรห์ลักมูล                       
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รายวิชา 
 

1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
322-171 คณิตศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

322-172  คณิตศาสตร ์
             วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 

 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3                       
322-204 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4                       
322-213  หลักคณิตศาสตร์ส าหรบั 
             สถิติศาสตร ์                       

322-231  พีชคณิตเชิงเส้นพืน้ฐาน                       
322-271 คณิตศาสตร ์ 
             วิทยาศาสตร์กายภาพ 3                       

322-272 คณิตศาสตร ์
             วิทยาศาสตร์กายภาพ 4                       

 

75 
76 
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หมวดที่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ) 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 
2) ภาควิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการประจ าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ความเห็นจากอาจารย์ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ

เรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
5) ภาวะการได้งานท าและการศึกษาต่อของบัณฑิต 
6) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี (ภาคผนวก ฉ) 
2) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ให้รู้จักมหาวิทยาลัยฯ ระบบการเรียนการสอน และเข้าใจวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2) ชี้แจงให้อาจารย์ใหม่เข้าใจภารกิจของคณะฯ และเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
3) แนะน าอาจารย์ใหม่ให้รู้จักบุคลากรในคณะฯ เพ่ือให้สามารถติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
              ส่งเสริมอาจารย์ให้ได้เพ่ิมพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง  
    ต่อเนื่อง  สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม น าเสนอผลงาน ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ   
    ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การวิจัยหรือแต่งต ารา 

  2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        มีการเพิ่มพูนทักษะการเรียนการสอนให้ทันสมัย การปรับปรุงการวัดและประเมินผล ซึ่งจัดโครงการ 

    โดยมหาวิทยาลัย/คณะฯ  
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  2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1)  ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในการน าความรู้ในวิชาชีพไปบริการวิชาการแก่ชุมชน 
2)  สนับสนุนให้อาจารย์เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ 
3)  ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพ่ีเลี้ยง 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ในการควบคุมมาตรฐานหลักสูตร  ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และแนวทาง 
การบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรตามองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ 6 
ด้าน คือ  (1) การก ากับมาตรฐาน  (2) บัณฑิต  (3) นักศึกษา  (4) คณาจารย์  (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน  (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 1.1  มีคณะกรรมการประจ าคณะฯ คณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 
 1.2  มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จ านวน 5 คน ประกอบด้วยประธานหลักสูตร 1 คน และกรรมการ
หลักสูตร 4 คน ซึ่งต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการประจ าคณะฯ และน าเสนอรับรองจากมหาวิทยาลัย และ
มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 1.3  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท าหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 
ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และน าผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
อย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ทั้งนี้หลักสูตรจะต้องมีกรรมการบริหารหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ อยู่
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา 
 1.4  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแผนการด าเนินงาน การควบคุมและการติดตามผลด าเนินงาน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการและพัฒนานักศึกษา ทุกภาคการศึกษาเพ่ือช่วยก ากับให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน 
 1.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ พิจารณาเสนอแต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยง อาจารย์พิเศษ ซึ่งต้องก ากับให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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2. บัณฑิต 
 2.1  ผู้ส าเร็จการศึกษา ร้อยละ 80 สามารถจบการศึกษาภายในก าหนดเวลาที่หลักสูตรก าหนด และ
สามารถมีงานท าภายใน 1 ปี 
 2.2  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพ่ือน าข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 
 2.3  มีการส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
 

3. นักศึกษา 
 3.1 การรับนักศึกษา 
      3.1.1 ก าหนดคุณสมบัติผู้ เรียนตามเกณฑ์ของหลักสูตรและคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีการรับที่
หลากหลาย ทั้งโดยคณะด าเนินการเอง และโดยมหาวิทยาลัย 
      3.1.2 มีกรรมการคัดเลือกนักศึกษาซึ่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการวิชาการฯ 
 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
      3.2.1  คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมผู้เรียนก่อนเริ่มเข้าเรียนโดยการจัดปฐมนิเทศ แนะน า
ปรัชญา มหาวิทยาลัย กฎระเบียบต่าง ๆ สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนที่ทางคณะและหลักสูตรจัดให้ พร้อม
แจกคู่มือนักศึกษา และจัดโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน 1 สัปดาห์  โดยเตรียมเกี่ยวกับวิธีการเรียน
การสอนในมหาวิทยาลัย 
      3.2.2  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1-4  เพ่ือให้มีความพร้อม
ในการออกไปประกอบวิชาชีพ โดย 
   ชั้นปีที่ 1  มีการจัดปฐมนิเทศ  แนะน าหลักสูตร วิชาที่เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 
   ชั้นปีที่ 2  จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ เพ่ือพัฒนาทักษะ 
   ชั้นปีที่ 3  เตรียมความพร้อมด้านคอมพิวเตอร์ 
        ชั้นปีที่ 4  มีการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ 
      3.2.3  สนับสนุนให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในระบบการท ากิจกรรมของมหาวิทยาลัยเป็น
จ านวน 100 ชั่วโมง 
      3.2.4  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านภาษาอังกฤษ 
      3.2.5  ก าหนดระบบการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านส่วนตัวและการเรียน 
        3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
      3.3.1  เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา ผลการส าเร็จ
การศึกษา ให้แก่ประธานหลักสูตรฯ และกรรมการวิชาการฯ ทุกภาคการศึกษา 
      3.3.2  เจ้าหน้าที่หลักสูตรฯ มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จ
การศึกษา 
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      3.3.3  นักศึกษาสามารถร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ  มีการน าข้อร้องเรียนมาประชุม เพ่ือจัดการแก้ปัญหาจากข้อร้องเรียน มีการส ารวจความพึงพอใจของ
การจัดการข้อร้องเรียน 
 

4. คณาจารย์ 
4.1  การบริหารและพัฒนาคณาจารย์ 

       4.1.1  ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ประธานหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการวิชาการฯ  คณะกรรมการประจ าคณะฯ  สภามหาวิทยาลัย  
      4.1.2  ระบบการบริหารอาจารย์ 
     มีระบบอัตราก าลัง ภาระงาน ธ ารงรักษาไว้ ความเสี่ยงต าแหน่งทางวิชาการ โดยคณะมีแผน
อัตราก าลังระยะเวลา 4 ปี ของจ านวนอาจารย์คงอยู่ จ านวนอาจารย์ที่เกษียณ จ านวนอาจารย์ที่ศึกษาต่อในแต่ละปี 
เพ่ือใช้วางแผนในการด าเนินการสรรหาอัตราก าลังของอาจารย์ในแต่ละปี 
    4.1.3  ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
      (1)  หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์แต่ละท่านท าแผนการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ  
      (2)  หลักสูตรสนับสนุนเงินในการพัฒนาตนเองในการประชุมวิชาการ และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
      (3)  หลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนและด าเนินการพัฒนาอาจารย์
ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 

   4.2  คุณภาพอาจารย์ 
      4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามการเผยแพร่ผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน
การติดตามและรายงานผลของงานวิจัยของหลักสูตรทุกปี เพ่ือให้มีผลงานที่ มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์ของ
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
     4.2.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทุกปี 

4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีการรายงานการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส ารวจ
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารงานของหลักสูตรทุกปี 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 ระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      (1)  คณบดีแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 

 (2)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรทบทวน มคอ.2 โครงสร้างรายวิชา และ curriculum mapping  
                     ของแต่ละรายวิชา ค าอธิบายรายวิชา เพื่อปรับปรุงแก้ไข 

 (3)  อาจารย์ผู้สอน ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ประชาพิจารณ์และแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตรที่ปรับปรุง 
 (4)  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลังประชาพิจารณ์ 
 (5)  ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังประชาพิจารณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 (6)  ส่งร่างหลักสูตรที่ปรับแก้หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าให้คณะกรรมการคณะฯ พิจารณา 
 (7)  ส่งร่างหลักสูตรจากที่ปรับแก้จากที่คณะกรรมการคณะฯ แนะน า ต่อคณะกรรมการวิชาการ  

                     วิทยาเขตหาดใหญ ่
 (8)  เสนอหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือขอความเห็นชอบต่อสภาวิทยาเขต สภามหาวิทยาลัย  
      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 (9)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรโดยจัดท า SAR  

                    ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 5.2.1  การก าหนดผู้สอน 
 (1) หัวหน้าสาขาวิชาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาถึงความช านาญในเนื้อหาที่สอน ผลงานวิจัย 

หรือประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย์ 
 (2) อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ ที่มี

คุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนดไว้ 
   5.2.2  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

    การจัดท า มคอ 3, 4, 5, 6 
 (1)  ผู้ประสานงานรายวิชาซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3, 4, 5, 6 วาง 

แผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา
ที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

 (2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท า มคอ. 3, 4, 5, 6  
จากนั้นน าเสนอในที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ เพ่ือพิจารณาและรับรอง 
 (3)  ผู้ประสานงานรายวิชา ส่ง มคอ. 3/4 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5/6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 

 (4)  ก าหนดให้มีการชี้แจง แนะน าผู้เรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาในช่วงต้น 
ของการเรียน 
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5.2.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 (1)  มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ก าหนดอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือดูแลด้านการเรียน ให้ 

ค าปรึกษาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
 (2)  หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา

และนักศึกษา เพ่ือแนะน าแนวทางในการลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา 
 5.2.4  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

  (1)  นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

  (2)  หลักสูตรมีช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
  (3)  หลักสูตรมีคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 5.3  การประเมินผู้เรียน 
   5.3.1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    (1)  ผู้ประสานงานรายวิชาและผู้สอนจัดการประเมินผลการเรียนรู้ตามวิธีการประเมินที่ระบุไว้ใน 
มคอ.3  มคอ.4  และพิจารณาให้เกรด และผ่านการพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ จากนั้นจัดส่ง
เกรดภายในเวลาที่ทะเบียนกลางของมหาวิทยาลัยก าหนด 

    (2)  มีการประเมินผลรายวิชาโดยผู้เรียน ในช่วงปลายภาคเรียน 
    (3)  มีการประเมินผู้สอนโดยผู้เรียน  
    (4)  ผู้ประสานงานรายวิชาจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียน 
         การสอน 
    (5)  ก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน  

มคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดหากรรมการ
เพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจ านวนรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และรายงานผลต่อที่
ประชุมหลักสูตร  
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
 หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 หลักสูตรมีห้องสมุด  และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
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6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  (1) ที่ประชุมหลักสูตรมีการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน  
  (2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังหลักสูตร 
  (3) จัดสรรงบประมาณ 
  (4) จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
  (1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

   (2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพก าหนด ภายใน 60 วัน 

      หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  
      กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จาก 
      ผลการด าเนินงานที่รายงานในผลการด าเนินการของ

หลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่ดีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยมากกว่าระดับ 3.51 

      จากคะแนนเต็ม 5.0 
X X X X X 

(14) จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการจัด 
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ร้อยละ 80 

X X X X X 

(15) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียน 
      การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เฉลี่ยมากกว่าระดับ 
      3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

X X X X X 

(16) จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
      จริยธรรม/กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์/จิตอาสา/เพ่ือ 
      ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ร้อยละ 80 

X X X X X 
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เกณฑ์การประเมิน 
1.  ผ่านในระดับดีมาก  หมายถึง ตัวบ่งชี้ผ่านทั้งหมดอย่างครบถ้วน ทั้ง 16 ข้อ 
2.  ผ่านในระดับด ี  หมายถึง ตัวบ่งชี้ ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และ ข้อ 1-16 ผ่าน 
                                          ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ 
                                          ในแต่ละปี) 
3.  ผ่านในระดับพอใช้ หมายถึง ตัวบ่งชี้ข้อ 1-10 ผ่านอย่างครบถ้วนทุกข้อ และ ข้อ 1-16 ผ่าน 
                                          ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้  
                                          ในแต่ละปี) 
4.  ไม่ผ่าน   หมายถึง ตัวบ่งชี้ข้อ 1-10 ผ่านไม่ครบทุกข้อ และ ข้อ 1-16 ผ่านน้อยกว่า 
                                          ร้อยละ 60 (เฉพาะตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี) 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือติดตามการ
ด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
 

หมวดที่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

           1)  ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
           2)  ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชา 
           3)  ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
           4)  ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
           5)  ด าเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนากลยุทธ์การสอน 
 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
           1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
           2)  สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
           3)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใช้ในการ 
                ปรับปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารย์ต่อไป 
           4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะกลยุทธ์ 
               การสอน 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1)  คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
2)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
3)  มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
4)  คณะฯ ประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
                คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key  
     Performance Indicators) ในหมวดที่ 7  ข้อ 7  
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

1)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2)  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  
     และกลยุทธ์การสอน 
3)  เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
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ภาคผนวก 
 

ก.  ค าอธิบายรายวิชา 
ข.  ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน 
 Active Learning 
ค.  เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554) และหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
    กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
    อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
ง.  ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 
จ.  ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด าเนินการหรือค าชี้แจง 
    ของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ฉ.  ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี  
ช.  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ก. 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
001-101   อาเซียนศึกษา         3(2-2-5) 
   ASEAN Studies 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
  ประวัติและพัฒนาการของประชาคมอาเซียน ความหลากหลายและเอกลักษณ์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน กฎบัตรอาเซียน สามเสาหลักของประชาคมอาเซียน อาเซียนในบริบทโลก การปรับและเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  History and development of ASEAN; diversity and identity of member countries; 
ASEAN charters; three pillars of ASEAN community; ASEAN in global context; adaptation and 
preparation towards the joining of ASEAN 
 
001-131  สุขภาวะกายและจิต         3(2-2-5) 
             Healthy Body and Mind 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : -  

สุขภาวะแบบองค์รวม การดูแลสุขภาพกายและจิต การพัฒนาบุคลิกภาพ การสร้างเสริมวุฒิภาวะทาง 
อารมณ์และสุนทรียารมณ์ 

Holistic health; physical and mental health care; development of personality,  
emotional quotient and aesthetics 
 
315-101  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1         1(0-0-3) 
    Co-Curricular Activities I 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
            การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้  เน้นประโยชน์สังคมและประโยชน์เพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่
หนึ่ง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ การท างานเป็นทีม ทั้งในสาขาวิชาและหรือระหว่างสาขาวิชา 
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
                    Activities integrating body of knowledge emphasizing those activities for the benefits 
of society and mankind as first priority; cultivating morals, ethics and public mind; teamworking 
within and/or across disciplines under the supervision of advisors 
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315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา      2(2-0-4) 
   Introduction to Intellectual Property 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

  Prerequisite : - 
                    ความหมายและความส าคัญของทรัพย์สินทางปัญญา ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
กระบวนการสร้างสรรค์ คุ้มครองและใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาในประเทศและต่างประเทศ บทบาทของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและอุตสาหกรรม 

                   Definition and importance of intellectual property; type of intellectual property; 
creation, protection and utilization of intellectual property; organizations responsible for 
intellectual property in the country and oversea; role of intellectual property in economic, socio 
and industrial development 
 
315-201  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม               3(3-0-6) 
     Science, Technology and Society 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
           ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  ระบบนิเวศและ

สิ่งแวดล้อม  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสุขภาพ  สิ่งแวดล้อมและสังคม  การใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่อการพัฒนาสังคม  การป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมท่ีเกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

           Progress in science and technology; social dynamics; ecosystems and environment; 
impacts of science and technology on health, environment and society; science and technology 
in social development; preventing and solving social problems arisen from science and technology 
impact 

 
322-101  แคลคูลัส 1          3(3-0-6) 
    Calculus I 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
           ฟังก์ชันและกราฟ ระบบพิกัดเชิงขั้ว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และ
การประยุกต์  
  Functions and graphs; polar coordinate system; limits and continuity; derivatives and 
applications; integrals and applications 
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322-102 แคลคูลัส 2          3(3-0-6) 
   Calculua II 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-101 
            Prerequisite : 322-101 
  อนุกรมอนันต์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย
และการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นค่าคงตัว  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์  
                   Infinite series; functions of several variables; limits and continuity of several variables; 
partial derivatives and applications; ordinary differential equations of first order; linear ordinary 
differential equations of second order with constant coefficients; Laplace transforms and 
applications 
 
322-112  รากฐานคณิตศาสตร์         3(3-0-6) 
             Foundation of Mathematics 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
         Prerequisite : - 
  พีชคณิตเบื้องต้น  ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์  เซต  ระเบียบวิธีการพิสูจน์เบื้องต้น  
  Elementary algebra;  symbolic logic; sets;  basic methods of proof 
 
322-201  แคลคูลัสขั้นสูง         3(3-0-6) 
   Advanced Calculus 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-102 
             Prerequisite : 322-102 
          ปริภูมิยุคลิด ฟังก์ชันหลายตัวแปร  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ระบุทิศทาง 
การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ 
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
  Euclidean spaces; functions of several variables, differentiation of functions of 
several variables; directional derivatives; applications of derivatives of functions of several variables; 
multiple integrals; coordinate systems and integration in various systems; line integrals; surface 
integrals; integral theorems 
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322-211  หลักคณิตศาสตร์          3(3-0-6)  
     Principles of Mathematics 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-112 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
              Prerequisite : 322-112 or consent of the program 
                     ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์  ฟังก์ชันและทฤษฎีจ านวน
เบื้องต้น อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ เซตอนันต์ 
                      Methods of proof using the models from sets, relations, functions, elementary 
number theory;mathematical induction; infinite sets 
 
322-212  อสมการ          3(3-0-6)  

   Inequalities                                                               
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211  
   Prerequisite : 322-211 

                      แนวคิดพ้ืนฐานของอสมการ อสมการของค่าสัมบูรณ์ อสมการของค่ามากสุดและค่าน้อยสุด 
อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ อสมการของค่าเฉลี่ยและค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก อสมการโคชี -ชวาร์ซ อสมการโฮลเดอร์ 
อสมการการจัดเรียงและอสมการเชบิเชฟ อสมการของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและอสมการของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อสมการเจนเซน ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม ทฤษฎีบทเศษเหลือของลากรองจ์ อสมการที่เกี่ยวกับอนุพันธ์ ปริพันธ์ และ
อนุกรมอนันต์ หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับอสมการ 
          Basic concepts of inequalities; inequalities for absolute value; inequalities for 
minimum and maximum values; mathematical induction; inequalities for means and weighted 
means; Cauchy- Schwarz inequality; Holder inequality; rearrangement inequality and Chebychev 
inequality; inequalities of functions of one variables and inequalities of functions of several 
variables; Jensen inequality; mean value theorem; Lagrange remainder theorem; inequalities 
involving derivatives, integrals and infinite series; special topics in inequalities 
 
322-232  พีชคณิตเชิงเส้น         3(3-0-6)  
    Linear Algebra  
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  322-211 หรือ 322-203 หรือ 322-213 หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                           หลักสูตร 
             Prerequisite : 322-211 or 322-203 or 322-213 or consent of the program  
                   เมทริกซ์และตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การ
แปลงเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต ์
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                   Matrices and determinants; systems of linear equations and elementary operations; 
vector spaces; linear transformations; inner product spaces; eigenvalues and eigenvectors; 
applications 

 
322-234  ทฤษฎีจ านวน 1         3(3-0-6)  
    Number Theory I 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-211 
   Prerequisite : 322-211 

                    จ านวนเต็ม  สมภาค  สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น ฟังก์ชันเลขคณิต  รากปฐมฐานและดรรชนีเลข
คณิต การประยุกต ์
                    Integers; congruences; linear Diophantine equations; arithmetic functions; primitive 
roots and arithmetic index; applications 
 
322- 236  ทฤษฎีพหุนาม         3(3-0-6) 

   Theory of Polynomials 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211 

              Prerequisite : 322-211 
                         จ านวนเชิงซ้อน  พหุนาม  ทฤษฎีบทหลักมูลพีชคณิต  รากและสัมประสิทธิ์ของพหุนาม พหุนาม
ก าลังสอง  พหุนามก าลังสาม  พหุนามก าลังสี่  การประมาณค่ารากของพหุนาม  กราฟของพหุนาม  ฟังก์ชันสมมาตร  
ดิสคริมิแนนต์และรีซัลแทนท์  พหุนามหลายตัวแปร  ระบบสมการพหุนาม 
                        Complex numbers;  polynomials;  fundamental theorem of algebra;  roots and 
coefficients of polynomials;  quadratic polynomials;  cubic polynomials;  quartic polynomials;  
approximation of roots of polynomials;  graphs of  polynomials;  symmetric functions;  discriminants 
and resultants;  polynomials of several variables;  systems of polynomial equations 
 
322-242  เรขาคณิตแบบยุคลิด         3(3-0-6)  
    Euclidean Geometry 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-211 
             Prerequisite : 322-211 
   สัจพจน์ของฮิลเบิร์ตส าหรับเรขาคณิตแบบยุคลิด  เรขาคณิตนิวทรัล  รูปหลายเหลี่ยม  การเท่ากัน
ทุกประการและความคล้าย  วงกลม ทฤษฎีบทของพีทาโกรัสและอัตราส่วนตรีโกณมิติ กฎของไซน์และโคไซน์  
ทฤษฎีบทของเชวาและทฤษฎีบทของเมเนลอส  การสร้างทางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขาคณิต  อสมการ
เรขาคณิต 
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   Hilbert’s axioms for Euclidean geometry; Neutral geometry; polygons;   congruence  
and  similarity;  circles;  Pythagoras theorem and  trigonometric ratios;  Sine and Cosine laws;  Ceva 
theorem and Menelaus theorem;  geometric construction;  geometric transformations;  geometric 
inequalities 
 
322-251  โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์       2(1-2-6) 

   Mathematical Software 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  345-102 

    Prerequisite  :  345-102  
                     การจัดการตัวแปร ค่าคงที่ ตัวด าเนินการ และฟังก์ชัน การก าหนดฟังก์ชัน ค าสั่งในซอฟต์แวร์ทาง
คณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม 
                     Variable management; constants; operators and functions; user-defined functions; 
commands in mathematical software and programming 
 
322-252  วิธีเชิงตัวเลข          3(3-0-6)  
    Numerical Methods 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-201 
   Prerequisite : 322-201 

                     ค่าคลาดเคลื่อนและการวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบ
สมการเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วงและการประมาณในช่วงแบบพหุนาม การประมาณค่าก าลังสองน้อยสุด  
อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการ
ไม่เชิงเส้น 
                    Error and error analysis; solutions of nonlinear equations; solutions of system of 
linear equations; interpolation and polynomial interpolation; least squares estimation;  
differentiation and numerical integration; numerical solutions of ordinary differential equations; 
numerical solutions of nonlinear system of equations 
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322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์ทางการเงิน        3(3-0-6) 
   Financial Mathematical Models 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน :  322-102 
            Prerequisite : 322-102 
                     การประยุกต์คณิตศาสตร์ในการศึกษาปัญหาดอกเบี้ยเชิงเดี่ยวและดอกเบี้ยทบต้น   ตัวแบบทาง
คณิตศาสตร์ของเงินรายปีและมูลค่าเงินตามเวลา ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในตราสารทุนและตราสารหนี้ ตัวแบบ
ทางคณิตศาสตร์ในตราสารอนุพันธ์  สมการเชิงอนุพันธ์ทางการเงินและการลงทุน 
                    Applications of mathematics to simple interest and compound interest;  
mathematical models of  annuity and time value of money;  mathematical models in bonds and 
stocks; mathematical models in derivatives; finance and investment  differential  equations 
 
322-322  ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น          3(3-0-6) 

   Introduction to Graph Theory 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  : 322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 

             Prerequisite : 322-211 or consent of the program 
                     กราฟ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ ทัวร์ การจับคู่ การระบายสี กราฟระบุทิศทาง การประยุกต์ 
                     Graphs; connectivity of graphs; tours; matching; coloring; directed graphs; 
applications 
 
322-324  คณิตศาสตร์เชิงการจัด        3(3-0-6) 

   Combinatorics 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-211 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Prerequisite : 322-211  or consent of the program 

                      หลักของการนับ หลักการเพิ่มเข้า-ตัดออก หลักการช่องนกพิราบ ฟังก์ชันก่อก าเนิด ความสัมพันธ์
เวียนเกิด แผนแบบเชิงการจัดและการประยุกต์   
                      Principles of counting; the inclusion- exclusion principle; pigeonhole principle; 
generating functions; recurrence relations; combinatorial designs and applications 
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322-331  พีชคณิตนามธรรม 1          3(3-0-6)  
    Abstract Algebra I  

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-211 
   Prerequisite : 322-211  

  กรุป โคเซต กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร สาทิสสัณฐานของกรุป กรุปสมมาตร แนวคิดมูลฐาน        
ในริงและฟีลด์ 
  Groups; cosets; normal subgroups; quotient groups; group homomorphisms; 
symmetric groups; elementary concepts in rings and fields 
 
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2         3(3-0-6)  
   Abstract Algebra II  

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-331 
  Prerequisite : 322-331 

                    ริงและฟีลด์ ไอดีล  อินทิกรัลโดเมน โดเมนแบบยุคลิด โดเมนไอดีลมุขส าคัญ โดเมนแยกตัว
ประกอบได้อย่างเดียว ริงพหุนาม ริงการหาร ฟีลด์ผลหาร ฟีลด์ภาคขยาย 
                    Rings and fields; ideals; integral domains; Euclidean domains; principal ideal 
domains; unique factorization domains; polynomial rings; division rings; quotient fields; extension 
fields 
 
322-333  พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น        3(3-0-6) 

   Introduction to Fuzzy Algebra 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-211 

             Prerequisite : 322-211 
 เซตย่อยวิภัชนัย  เซตระดับ ความสัมพันธ์วิภัชนัย ความสัมพันธ์สมมูลวิภัชนัย การประยุกต์ 
 Fuzzy subsets; level sets; fuzzy relations; fuzzy equivalence relations; applications 
 
322-334  ทฤษฎีจ านวน 2         3(3-0-6)  
    Number Theory II 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-234 
   Prerequisite : 322-234 
            ส่วนตกค้างก าลังสองและกฎส่วนกลับก าลังสอง เศษส่วนต่อเนื่อง สมการไดโอแฟนไทน์ไม่เชิงเส้น 

จ านวนเต็มเกาส์  การประยุกต์ 
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            Quadratic residues and quadratic reciprocity law; continued fractions; nonlinear 
Diophantine equations; Gaussian integers; applications 
 
322-336  ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น       3(3-0-6) 
    Introduction to Algebraic Number Theory 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-332  หรือโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
   Prerequisite : 322-332  or consent of the department  
             ฟีลด์จ านวน  ฟีลด์ก าลังสอง ฟีลด์ไซโคลโทมิค โดเมนเดเดคินด์  การแยกตัวประกอบของไอดีล

เฉพาะในฟีลด์ภาคขยาย การประยุกต์ 
             Number fields; quadratic fields; cyclotomic fields; Dedekind domains; factoring of 

prime ideals in extension fields; applications 
 
322-341  คณิตวิเคราะห์ 1         3(3-0-6)  
    Mathematical Analysis I 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-211 
             Prerequisite : 322-211 

            จ านวนจริง  ล าดับของจ านวนจริง  อนุกรมของจ านวนจริง  ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเนื่อง 
ทอพอโลยีของจ านวนจริง การหาอนุพันธ์  ปริพันธ์แบบรีมันน์ 

   Real numbers;  sequences of real numbers;  series of real numbers;  limit  of  
functions; continuous functions; topology of real numbers; differentiation; Riemann integration 
 
322-342  คณิตวิเคราะห์ 2         3(3-0-6)  
    Mathematical Analysis II 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-341 
             Prerequisite  :  322-341  

ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน  ฟังก์ชันหลายตัวแปร   ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัวแปร    ฟังก์ชัน 
ต่อเนื่อง  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร   ปริพันธ์แบบรีมันน์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรเบื้องต้น  

Sequences  and  series  of  functions;  functions of several variables; limits  of   
functions of several variables;  continuous functions;  differentiation of functions of several 
variables;  introduction to  Riemann integration of  functions of several variables 
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322-343  เรขาคณิตเชิงเส้น         3(3-0-6)                  
    Linear Geometry  
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-232 
    Prerequisite : 322-232 
  ปริภูมิเชิงภาพฉาย  การแปลงเชิงภาพฉาย  ผิวก าลังสอง  พีชคณิตภายนอก  ผิวก าลังสองไคลน์    
ทัศนศาสตร์แบบเกาส์เซียนและทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ 
  Projective spaces; projective transformations; quadrics; exterior algebra; Klein 
quadric; Gaussian optics and special relativity theory 
 
322-344  ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น        3(3-0-6) 
    Introduction to Complex Variables 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-201 
   Prerequisite  :  322-201  

ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ การหาปริพันธ์ ทฤษฎีบทโคชี อนุกรมลอ 
เรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 

Complex number system;  differentiation; analytic functions; integration; Cauchy’s 
theorem;  Laurent series; residue theorem and applications;  conformal mappings 
 
322-346  ทอพอโลยี          3(3-0-6) 
   Topology 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-341 
            Prerequisite : 322-341 

ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมิอิงระยะทางแบบบริบูรณ์ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ความเชื่อมโยง ความ 
กระชับ  สัจพจน์การนับได้  สัจพจน์การแยกกัน  ปริภูมิผลคูณ ปริภูมิผลหาร 

Metric spaces; complete metric spaces; topological spaces; connectedness; 
compactness; countability axioms; separation axioms; product spaces; quotient spaces 
 
322-347  เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น        3(3-0-6)  
    Elementary Differential Geometry        
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-201 และ 322-232 
    Prerequisite : 322-201 and 322-232 
  เส้นโค้งและผิวใน  R3  ความโค้ง  การขนส่งขนานและจีโอเดสิก ผิวเล็กสุด 
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  Curves and surfaces in R3 ;   curvatures;  parallel transport and geodesics;  minimal 
surfaces 
 
322-351  สมการเชิงอนุพันธ์         3(3-0-6) 

   Differential Equations 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร  
   Prerequisite : 322-232 or consent of the program 

 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและการ 
ประยุกต์   สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นที่มีสัมประสิทธ์เป็นตัวแปร   ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น    ผลการแปลง
ลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

First order differential equations; second order differential equations; higher order  
differential equations and application; linear differential equations with variable coefficients; system 
of linear differential equations; Laplace transforms and applications; Fourier series; boundary value 
problems; introduction to partial differential equations 
 
322-352  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
    Introduction to Mathematical Modeling 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-351 
             Prerequisite : 322-351 

 กระบวนการสร้างตัวแบบ การจ าแนกตัวแบบ  การสร้างตัวแบบไม่ต่อเนื่องและการวิเคราะห์จุด 
สมดุล  การสร้างตัวแบบต่อเนื่องและการวิเคราะห์จุดสมดุล 

 Process of modeling;  model classification;  discrete modeling and steady-state  
analysis;  continuous modeling and steady-state analysis 
 
322-353   ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น       3(3-0-6)  
              Introduction to Optimization Theory 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-201 หรือ 322-203 และ 322-232 หรือโดยความเห็นชอบของ 
                                            หลักสูตร 
              Prerequisite : 322-201 or 322-203 and 322-232  or consent of the program 

  วิธีค้นหาหนึ่งมิติ วิธีเกรเดียนต์ วิธีนิวตัน วิธีทิศทางสังยุค วิธีกึ่งนิวตัน การหาค่าเหมาะที่สุดเชิง 
คอนเวกซ์ 

One-dimensional search methods; gradient methods; Newton’s method; conjugate  
direction methods; quasi-Newton methods; convex optimization 
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322-354  ผลการแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์                       3(3-0-6) 
   Fourier Transform and Applications 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-341 และ 322-351 
   Prerequisite : 322-341  and 322-351  

ทบทวนความรู้เรื่องอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์  การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุต การประยุกต์ของ 
การแปลงฟูเรียร์แบบวิยุต  

Review of Fourier series; Fourier transform; discrete Fourier transform; applications  
of discrete Fourier transform 
 
322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
   Introduction to Random Processes 

  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-221 
  Prerequisite : 346-221 

กระบวนการสุ่ม ฟังก์ชันสหสัมพันธ์ กระบวนการสุ่มที่มีความนิ่งอย่างอ่อน ฟังก์ชันความ 
หนาแน่นสเปกตรัมก าลัง กระบวนการเฟ้นสุ่มที่ข้ึนกับเวลาอย่างง่าย  กระบวนการสุ่มปัวร์ซอง แนวเดินเชิงสุ่ม 
ลูกโซ่มารค์อฟ การเคลื่อนที่แบบบราว 

Random process; correlation function; weakly stationary random processes; power  
spectral density function; simple random process in time; Poisson process; random walk; Markov 
chain; Brownian motion 
 
322-356  สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย        3(3-0-6) 

   Partial Differential Equations 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-351 
   Prerequisite : 322-351 

การจ าแนกสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับสอง ระบบตั้งฉาก ปัญหาสตูม-ลีอูวิว ระเบียบวิธีตัวแปร 
แยกกันได้ การแปลงฟูเรียร์ ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงลาปลาซ ปัญหาในระบบเชิงขั้ว ทรงกระบอก และทรงกลม 

Classification of second-order partial differential equations; orthogonal system;  
Sturm- Liouville problems; separation of variables method; Fourier transform; special functions; 
Laplace transform; problems in polar, cylindrical and spherical coordinates 
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322-358  การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต        3(3-0-6) 
   Discrete Optimization  
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-232  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Prerequisite : 322-232 or consent of the program 

ก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาต้นไม้แบบแผ่ทั่วน้อยที่สุด ปัญหาทางเดินสั้นที่สุด ปัญหาการจับคู่    
มากที่สุด ปัญหาการไหลมากที่สุด ปัญหาถุงเป้ ปัญหาการเดินทางของพนักงานขาย ปัญหาการจัดตาราง 
  Linear programming; minimum spanning tree problems; the shortest path  
problems; maximum matching problems; maximum flow problems; knapsack problems; traveling  
salesman problems; scheduling problems 
 
322-359  คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี           3(3-0-6)   

   Mathematics in Theoretical Physics  
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-232 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Prerequisite : 322-232 or consent of the program 

ปริภูมิเวกเตอร์ของฟังก์ชันคลื่น  ภาวะตั้งฉากและความบริบูรณ์  ค่าเฉพาะและฟังก์ชันเฉพาะใน 
กลศาสตร์ควอนตัม สมมาตรในฟิสิกส์  การแปลงลอเรนต์  หลักทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษ  รูปแบบเชิงสัมพัทธภาพ
ของสมการแมกซ์เวลล์  ภาวะยืนยงแบบเกจ 

Vector space of wave functions; orthogonality and completeness; eigenvalues and  
eigenfunctions in quantum mechanics; symmetries in physics; Lorentz transformation; principles of 
special relativity; relativistic form of Maxwell’s equations; gauge invariance 
 
322-382  การฝึกงานทางคณิตศาสตร์        1(0-0-3) 

   Job Training in Mathematics 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Prerequisite : consent of the program 

วิชานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าความรู้ความสามารถท่ีได้เรียนมาไปใช้ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงาน 
เอกชนหรือหน่วยงานราชการซึ่งภาควิชารับรองเป็นเวลาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ 
 

Applying knowledge and skills to work and practice in a private company or a  
government organization that is approved by the program for at least six weeks 
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322-391  โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์       1(0-3-0) 
    Mini Project in Mathematics  
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกต ิหรือ 
                                 โดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
    Prerequisite  : enrollment in at least 4 semesters of regular registration  
                       or consent of the program 

                   การฝึกฝนการท าโครงงานวิจัยขนาดย่อมทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์  
                   Practice on conducting a miniresearch project in mathematics and applied 
mathematics 
 
322-411  ทฤษฎีเซต          3(3-0-6) 
    Set Theory 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-211 
   Prerequisite : 322-211 

คลาสและเซต  ฟังก์ชัน  ความสัมพันธ์  สัจพจน์การเลือก  จ านวนนับ  เซตจ ากัดและเซตอนันต์  
จ านวนเชิงการนับ จ านวนเชิงอันดับ อุปนัยเชิงอนันต์ 

Classes and sets; functions; relations; axiom of choice; natural numbers; finite sets  
and infinite sets; cardinal numbers; ordinal numbers; transfinite induction 

 
322-421  ทฤษฎีรหัส          3(3-0-6) 
    Coding Theory 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-232  หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
   Prerequisite  :  322-232 or consent of the program 

การตรวจหาความคลาดเคลื่อน การแก้ไขความคลาดเคลื่อน การถอดรหัส รหัสเชิงเส้น ขอบเขต 
ของรหัส การสร้างรหัสเชิงเส้น ฟีลด์จ ากัด รหัสเชิงวัฏจักรและรหัสวัฏจักรพิเศษ 

 Error detection; error correction; decoding; linear codes; bounds of codes;  
construction of linear codes; finite fields; cyclic codes and special cyclic codes 
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322-431  ทฤษฎีกึ่งกรุป          3(3-0-6) 
    Semigroup Theory 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-331 
   Prerequisite : 322-331 

กึ่งกรุป กึ่งกรุปย่อย ไอดีล สาทิสสัณฐาน กึ่งกรุปวัฏจักร กึ่งกรุปเชิงเดียวและก่ึงกรุป 0-เชิงเดียว 
กึ่งกรุปปรกติและกึ่งกรุปผกผัน สมภาค ความสัมพันธ์ของกรีน  

Semigroups; subsemigroups; ideals; homomorphisms; cyclic semigroups; simple  
semigroups and 0- simple semigroups; regular semigroups and inverse semigroups; congruences; 
Green’s relations 
 
322-441   แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้        3(3-0-6) 
     Differentiable Manifolds 
     รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-341 
              Prerequisite : 322-341     

แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ ปริภูมิสัมผัส เวกเตอร์ฟีลด์ อิมเมอร์ชัน ซับเมอร์ชัน เอมเบดดิง เทนเซอร์  
รูปแบบเชิงอนุพันธ์  การหาปริพันธ์บนแมนิโฟลด์ 

Differentiable manifolds; tangent  spaces; vector fields; immersion; submersion;  
embedding;  tensors;  differential forms; integration on  manifolds 
 
322-442  เมเชอร์และปริพันธ์เลอเบก        3(3-0-6)  
     Lebesgue Measure and Integral  
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-341 
             Prerequisite : 322-341 
  เมเชอร์เลอเบก  ปริพันธ์เลอเบก  ปริภูมิ Lp 
  Lebesgue  measure; Lebesgue integral; Lp  spaces 
 
322-443  ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์เบื้องต้น        3(3-0-6)  
    Introduction to Functional Analysis 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-341 
             Prerequisite : 322-341 

ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมินอร์ม  ปริภูมิบานาค  ปริภูมิผลคูณภายใน ปริภูมิฮิลเบิร์ต 
  Metric spaces; normed spaces; Banach spaces; inner product spaces;  
Hilbert spaces 
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322-452  กระบวนการสโตแคสติกส าหรับการเงิน       3(3-0-6) 
    Stochastic Processes in Finance 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 322-355 
   Prerequisite : 322-355  

ตราสารอนุพันธ์ แบบจ าลองของราคาหุ้น กระบวนการมาร์คอฟ  การเคลื่อนที่แบบบราวเนียน  
กระบวนการของราคาหุ้น แบบจ าลองทวินามของราคาหุ้น  แบบจ าลองแบล็ก-โชลส์  บทตั้งของอิโต้ สมการเชิง
อนุพันธ์แบล็ก-โชลส์ ตราสารสิทธิที่จะซื้อหรือขายหุ้น สูตรค านวณราคาตราสารสิทธิของแบล็ก-โชลส์ 

Derivatives; model of stock prices; Markov model  for derivatives;  Brownian  
motion for derivatives; the process for stock prices; binomial model for stock prices;           Black-
Scholes model;  Ito’ s lemma; Black- Scholes differential equation; stock option; Black- Scholes 
pricing formula 
 
322-453  การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น          3(3-0-6) 
    Introduction to Wavelet Transform 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-354 
   Prerequisite : 322-354 

การแปลงเวฟเลตแบบต่อเนื่อง  การแปลงแบบฮาร์  การแปลงเวฟเลตแบบวิยุตการ ประยุกต์การ 
แปลงเวฟเลต  

Continuous wavelet transform; Haar transform; discrete wavelet transform;  
application of wavelet transform 
 
322-481  สัมมนาทางคณิตศาสตร์        1(0-2-1) 

   Seminar in Mathematics 
   เงื่อนไข  :  ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา และไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต หรือ 
                โดยความเห็นชอบของผู้ประสานงานการสัมมนา 
   Condition : enrollment in at least 6 regular semesters and at least 100 credits,  
                   or consent of the program 

การน าเสนอและอภิปรายหัวข้อต่าง ๆ  ที่น่าสนใจทางด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
Presentation and discussion on various interesting topics in mathematics and  

applied Mathematics 
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322-482  สหกิจศึกษา                6(0-18-0) 
    Cooperative Education 
     เงื่อนไข : ลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษา  หรือไม่น้อยกว่า 129 หน่วยกิต  
                         และเตรียมความพร้อมส าหรับสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า  30 ชั่วโมง  
             Condition : enrollment at least 6 semesters or 129 cradits and preparation course  
                             for cooperative education at least 30 hours  

ฝึกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานราชการ  เอกชน  วิสาหกิจ  ศึกษาระบบการท างานจริงที่เกี่ยวข้อง  
กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์  พัฒนาทักษะด้านอาชีพจากการบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับประสบการณ์การท างาน 
อาจารย์ที่ปรึกษาและสถานประกอบการประเมินผลการท างาน น าเสนองานและ รายงานฉบับสมบูรณ์  

Actual practice in  public,  private  or  enterprise  organization;  studying the real  
working system relative to Mathematics; developing occupational skills by integrating classroom 
knowledge with working experience; work evaluation by academic advisor and officer of the 
organization; presentation of work and complete report 
 
322-491   โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1        3(0-9-0) 

    Project in Mathematics I 
    เงื่อนไข  :  ลงทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต และโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
    Condition : enrollment for at least 100 credits, and consent of the department  

                   การศึกษาค้นคว้าและจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในการท าโครงงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

Investigation and organization of knowledge to conduct a research project in  
mathematics and applied mathematics 
 
322-492   โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2        3(0-9-0) 
     Project in Mathematics II 

    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-491 และโดยความเห็นชอบของภาควิชา 
    Prerequisite : 322-491  and consent of the department  

 ค้นคว้าและศึกษาต่อเนื่องจากโครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 
 Conduct a research which is a continuation of that in project in mathematics I 
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324-101  เคมีทั่วไป 1   3(3-0-6) 
             General Chemistry I 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
        บทน า ปริมาณสัมพันธ์  โครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ของแข็งและของแข็งอสัณฐาน 

แก๊ส อุณหพลศาสตร์ สารละลายและสมบัติของสารละลาย  ของเหลวและคอลลอยด์ 
        Introduction;  stoichiometry;  atomic structure;  chemical  periodicity;  chemical  

bonding; solids and amorphous solids; gases; thermodynamics; solutions and their properties; 
liquids and colloids 
 
324-102  เคมีทั่วไป 2   3(3-0-6) 
     General Chemistry II 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  324-101 
             Prerequisite : 324-101   
 จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี นิยามกรด-เบส สมดุลกรด-เบสในน้ า สมดุลการละลายและการเกิด
สารเชิงซ้อน ธาตุแทรนซิชัน เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์ 

 Chemical kinetics; chemical equilibria; acid-base concept; acid-base equilibria;  
Solubility and complexation equilibria;  transition elements; electrochemistry; organic chemistry 
 
325-101  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1   1(0-3-0) 
    General Chemistry Laboratory I 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  324-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
             Prerequisite : 324-101 or concurrent 

 เลขนัยส าคัญและการเลือกใช้เครื่องแก้ว การวิเคราะห์สารโดยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ การ 
วิเคราะห์แคตไอออนและแอนไอออนเชิงคุณภาพกึ่งจุลภาค  โครงผลึกโลหะและสารประกอบไอออนิกการลดลง 
ของจุดเยือกแข็ง  เทอร์โมเคมี 

 Significant figures and glassware selections; identification of compounds by paper  
chromatography; semimicro qualitative analysis of cations and anions; crystal structures of metals 
and ionic compounds; freezing point depression; thermochemistry 
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330-101  หลักชีววิทยา  1                                 3(3-0-6) 
             Principles of Biology I 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
           ชวีวิทยาของสิ่งมีชีวิตในภาพรวม องค์ประกอบทางเคมีของสิ่งมีชีวิต  การหายใจระดับเซลล์และ
การสังเคราะห์ด้วยแสง  โครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์  การแบ่งเซลล์ การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  
วิวัฒนาการ  นิเวศวิทยา  พฤติกรรมของสัตว์ 
           A study of general concepts of biology; chemical basis of life; cellular respiration 
and photosynthesis; structures and functions of cells; cell reproduction; pattern of inheritance; 
evolution; ecology; animal behavior 
 
331-101  ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1        1(0-3-0) 
     Principles of Biology Laboratory I 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  330-101 หรือเรียนควบคู่กัน 
              Prerequisite : 330-101  or concurrent 

ปฏิบัติการเก่ียวกับกล้องจุลทรรศน์ พลังงานกับชีวิต โครงสร้างและชีววิทยาของเซลล์ธรรมชาติ 
และหน้าที่ของจีน  การแบ่งเซลล์  การถ่ายทอดพันธุกรรม  ระบบนิเวศของแหล่งน้ าจืด และพฤติกรรมของสัตว์ 

A practical course on use and maintenance of  microscopes,  energy and life;  
structures  and  biological  aspect  of  cells,  cell division and genetics;  freshwater ecology;  
animal behavior 
 
332-101   ฟิสิกส์พื้นฐาน 1         3(3-0-6) 
     Fundamental Physics I 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
ปริมาณทางฟิสิกส์และหน่วย เวกเตอร์  แรงและการเคลื่อนที่ งาน พลังงานและโมเมนตัม  ระบบ 

อนุภาค  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็ง   การเคลื่อนที่แบบมีคาบ  การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ  ของคลื่นอันตรกิริยา
โน้มถ่วง   กลศาสตร์ของไหล  ความร้อนและอุณหพลศาสตร์  

 Physical quantities and units; vectors; forces and motions; work; energy  and  
Momentum; system of particles; motion of rigid bodies; oscillatory motion; wave motions; 
gravitational interaction; fluid mechanics; heat and  thermodynamics 
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332-102  ฟิสิกส์พื้นฐาน 2         3(3-0-6) 
    Fundamental Physics II 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  - 
   Prerequisite :  - 

ไฟฟ้าสถิต  แม่เหล็กสถิต  สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เปลี่ยนตามเวลา  กระแสไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  ทัศนศาสตร์  ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น โครงสร้างอะตอม  
นิวเคลียสและอนุภาคมูลฐาน  

Electrostatics; magnetostatics; time-varying electromagnetic field; electric currents  
and electronics; electromagnetic waves; optics; special relativity; introduction to quantum 
mechanics; atomic structure; nucleus and particle physics 
 
332-111  ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน  1        1(0-2-1) 
    Fundamental Physics Laboratory I 

   รายวิชาบังคับเรียนควบกัน  :  332-101 
   Concurrent  :  332-101 
  การใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ การวัดและความผิดพลาด  กราฟและสมการเชิงเส้น 

การเคลื่อนที่แบบวงกลม การเคลื่อนที่แบบโปรเจกไทล์สมดุลแรง การชนสปริงและการสั่น โมเมนต์ความเฉื่อย  
สมดุลสถิตของวัตถุแข็งเกร็ง   

 Vernier  caliper  and  micrometer;  measurement  and  errors;  graph  and  linear  
Equation; circular motion; projectile motion; force equilibrium; collision; spring and oscillation; 
moment of inertia; static equilibrium of  rigid bodies 
 
332-204   กลศาสตร์          3(3-0-6) 

    Mechanics 
    รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  :  332-101 
    Prerequisite : 332-101 
          การวิเคราะห์เวกเตอร์ จลนศาสตร์ของอนุภาค พลศาสตร์ของอนุภาค กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน  

การเคลื่อนที่ของอนุภาคในหนึ่งมิติ  การเคลื่อนที่ของอนุภาคในสองและสามมิติ  การเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งแกร็งใน
ระนาบเดียว 

Vector analysis;  Kinematics of particle;  dynamics of particle;  Newton laws;  the  
motion of particle in one dimension;  the motion of particle in two and three  dimensions;  the 
plane motion of  rigid  body 
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332-205   ฟิสิกส์แผนใหม่         3(3-0-6) 
    Modern Physics 
    รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  :  332-102 
    Prerequisite : 332-102 

ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ รากฐานของทฤษฎีควอนตัม กลศาสตร์ควอนตัม โครงสร้างของอะตอม  
โครงสร้างของโมเลกุล กลศาสตร์เชิงสถิติ ฟิสิกส์สถานะของแข็ง ฟิสิกส์นิวเคลียร์และอนุภาคพ้ืนฐาน 

Theory of special relativity;  foundations of quantum theory; quantum mechanics;  
atomic structure; molecular structure; statistical mechanics; solid state physics; nuclear physics and 
elementary particles 
 
332-306  กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น        3(3-0-6) 

   Introductory Quantum Mechanics 
   รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  :  332-204 และ 332-205  
   Prerequisite : 332-204 and 332-205 
 แนวคิดฟิสิกส์ยุคใหม่ ฟังก์ชันเจาะจงและตัวด าเนินการ สมการชเรอดิงเงอร์และผลเฉลยแบบไม่ 

ขึ้นกับเวลาชนิดหนึ่งมิติ  ปริภูมิฮิลเบิร์ตและสัญกรณ์ดิแรก  ฮาร์มอนิกออสซิลเลเตอร์  โมเมนตัมเชิงมุม  อะตอม
ไฮโดรเจน 

 Modern  physics  concepts;  wave  functions  and  operators;  time-independent  
Schrodinger equation in one dimension; Hilbert spaces and Dirac’s notations; harmonic oscillator; 
angular momentum; hydrogen atom 
 
336-211  เภสัชวิทยาทั่วไป         2(2-0-4) 
       General Pharmacology 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
 หลักการทั่วไปทางเภสัชวิทยา รูปแบบยาเตรียมผลอันไม่พึงประสงค์จากยา ยาที่มีผลต่อระบบ 

ประสาทส่วนกลาง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบต่อมไร้ท่อ ยาต้านจุลชีพและปรสิต ยา
รักษาโรคอ้วน ยาคุมก าเนิด วัคซีน ปฏิกิริยาต่อกันระหว่างยา พืชสมุนไพรพิษวิทยา และการรักษาผู้ช่วยที่ได้รับ
สารพิษ 

 General Principles of pharmacology; drug dosage forms; adverse drug reaction of  
drugs affecting central nervous system; cardiovascular system; gastrointestinal system; endocrine 
system; antimicrobial and antiparasitic drugs; contraceptives; vaccines; drug interactions; medicinal 
plants;  toxicology and management of poisoning 
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336-212  ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน      2(2-0-4) 
    Drugs and Health Products in Daily Life 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
ความหมายของยา หลักการใช้ยา รูปแบบยาเตรียม วิธีการบริหารยา การออกฤทธิ์ของยา อันตร- 

กิริยาต่อกันของยา ปัญหาจากการใช้ยา ยาที่ใช้เมื่อเป็นหวัด  ยาต้านจุลชีพ ยาต้านการอักเสบ ยาสงบประสาทและ
ยานอนหลับ  ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร  ยาที่ใช้กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  ยาคุมก าเนิด  ยารักษาโรคอ้วน 
ยาส าหรับโรคผิวหนัง สมุนไพรไทย วัคซีน  วิตามิน เกลือแร่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องส าอาง และการใช้ยา     
ผิดแผน 

       The definition of drug; principles of drug therapy; dosage forms; drug Administrations;  
drug actions; drug interactions; problems of drug abuse; drugs used in common cold; antimicrobials; 
anti-inflammatory drug; sedative-hypnotics; drugs used in gastrointestinal tract; drugs used in 
sexually transmitted diseases; contraceptives and contraception; antiobesity drugs; drugs for skin 
diseases; thai medicinal plants; vaccines; vitamins; minerals; food supplements; cosmetics and drug 
abuse 
 
336-213  สารพิษในชีวิตประจ าวัน        2(2-0-4) 
             Toxic Substances in Daily Life 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
  หลักการพื้นฐานทางพิษวิทยาความหมายและการจ าแนกกลุ่มของสารพิษชนิดของสารพิษที่พบ 

บ่อยในชีวิตประจ าวันโดยศึกษาสารพิษแต่ละชนิดในแง่แหล่งก าเนิดการปนเปื้อนและความเป็นพิษต่อร่างกาย   
การป้องกันและหลักการรักษาเบื้องต้นทั้งในกรณีเฉียบพลันและเรื้อรัง 

Basic principle of toxicology; definition and classification of toxic substances;  
common toxic substances in daily life; emphazing on sources; contamination and toxicities        on 
human body; primary prevention and treatment of acute and chronic toxicities 
 
340-102  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                 3(3-0-6) 

   Man and Science 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
   Prerequisite : - 

ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับสสาร สารประกอบอินทรีย์ในชีวิตประจ าวัน ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมี ภาวะมลพิษ และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
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Introduction to matters;  organic substances in daily life;  petroleum and  
petrochemical products;  pollutions and nuclear technology 
 
340-253  วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                2(2-0-4) 
      Everyday Science 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม อุตุนิยมวิทยา ยางและผลิตภัณฑ์ยางและ 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
Introduction to communication and telecommunication; meteorology; rubber   

and rubber products and environmental management 
 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                2(2-0-4) 
 Polymers in daily Life 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
  ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิ เมอร์  ประวัติความเป็นมา การจ าแนกประเภท การผลิต 
ความสัมพันธ์ของโครงสร้างต่อสมบัติ การประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน ข้อดี ข้อเสียและข้อจ ากัดของวัสดุพอลิ
เมอร์ ปัญหาขยะพลาสติก การน าพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ และพอลิเมอร์กับความเป็นพิษ 
  Introduction to polymer; history of polymer; classification; production; structure-
properties relationship; application in daily life; advantage and disadvantage; limitation of 
polymeric material; plastic waste; plastic recycle; polymer and its toxicity 
 
344-211    โครงสร้างข้อมูล         3(2-2-5) 
 Data Structures  
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-241 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite : 344-241 or with the consent of the program 
  ทบทวนหลักการโปรแกรม  โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น ได้แก่ อาร์เรย์ ลิสต์  
สแต็ค และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ได้แก่ ทรีและกราฟ การท่องไปในโครงสร้างต้นไม้และกราฟ  เทคนิค
การค้นหาข้อมูลและการเรียงล าดับ  ปัญหางานประยุกต์กรณีศึกษา เช่น การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด  ต้นไม้กระจาย
ขั้นต่ า โครงสร้าง และการประมวลผลแฟ้มข้อมูล 
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                     Program review;   Data structures; linear data structures  such as array, list, stack, and 

queue;  non-linear data structures such as  tree and graph;  tree and graph traversal; searching and 
sorting techniques;  case study such as shortest path problem, minimum spanning tree problem; 
file structures and processing 
 
344-231  ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ        3(2-2-5) 
  Business Information Systems 
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-141 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
               Prerequisite : 344-141  or consent of the program 
          กระบวนการทางธุรกิจและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการตัดสินใจขององค์กร 
โมดูลหลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบ
ฐานข้อมูล วงจรรายได้และวงจรค่าใช้จ่ายในธุรกิจ              
  Business process and information systems; information systems for decision-making 
in organization;  major enterprise resource planning (ERP) modules; business workflow analysis and 
design; database design; revenue and expenditure cycles 
 
344-242  การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น        3(2-2-5) 

   Introduction to Object-Oriented Programming 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-141 
   Prerequisite : 344-141 

แนวคิดการโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและออปเจ็กต์ การสืบทอด หลักการห่อหุ้ม การพ้องรูป  
การพัฒนาโปรแกรม การโปรแกรมส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิกส์  และส่วนการท างานตามเหตุการณ์ที่เกิด 
แนะน าภาษาการโปรแกรมเชิงวัตถุ  เช่น ภาษาจาวา 

  Object-oriented programming concept; class and object; Inhentance;  
encapsulation; polymorphism; software development; graphics user interface and event-driven 
programming; introduction to an object-oriented programming language, such as Java. 
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344-311   การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี       3(3-0-6) 
 Algorithm Analysis and Design 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-211 
 Prerequisite : 344-211 
  การวิเคราะห์และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยคอมพิวเตอร์  เทคนิคการวิเคราะห์ความ
ซับซ้อนของปัญหาและขั้นตอนวิธี  แบบใช้ค่าดีที่สุด ค่าเฉลี่ย และค่าเลวที่สุด  จ านวนเนื้อที่ความจ าหลักที่ใช้และ
ความง่ายและความเหมาะสมที่สุด  การแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธีแบบมีโครงสร้ างและแบบเวียนเกิด  ขั้นตอนวิธี
แบบแบ่งแยกและการพิชิต  ขั้นตอนวิธีแบบพลวัต  ขั้นตอนวิธีแบบละโมบ  ปัญหาแบบเอ็น-พีคอมพลีต 
    Systematic analysis and problem solving with computers; problem complexity and 
algorithm analysis, best case, average case, and worst case;  memory usage and simplicity and 
suitability problem solving using structure and recursive algorithms; divide and conquer algorithms;  

dynamic algorithms;  greedy algorithms;  NP-complete  problems 
 
344-361  หลักการระบบฐานข้อมูล             3(2-2-5) 
             Principles of Database System 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 344-211 
             Prerequisite : 344-211 

  ระบบแฟ้มข้อมูล วิวัฒนาการของเทคโนโลยีฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  
แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กระบวนการนอมอลไลซ์ พีชคณิตเชิงสัมพันธ์แคลคูลัสเชิงสัมพันธ์ ภาษา
ฐานข้อมูลเอสคิวแอล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

  File systems; database technology evolutions; database architecture; data model;  
relational database; normalization process; relational algebra; relational calculus; SQL; database 
security and integrity 
 
344-362 การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศ       3(2-2-5) 
            Information Systems Design and Analysis 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

  หลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์และออกแบบระบบองค์กรและระบบสารสนเทศ แบบแผน 
เบื้องต้นของการพัฒนาระบบ เช่น แนวทางน้ าตก แนวทางการ่างต้นแบบและแนวทางเชิงวัตถุ หลักการพื้นฐานของ
การจัดการโครงการ เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบ เทคนิคในการรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ 
การวิเคราะห์และจัดท าแบบจ าลองกระบวนการ การจัดท าแบบจ าลองข้อมูล พจนานุกรมข้อมูล การออกแบบระบบ 
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การแนะน าความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ กรณีศึกษา หรือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน 

  Principle of system analysis and design; organization and information system;  
Primary system development paradigms such as waterfall, prototyping, and object- oriented 
approaches; principles and project management; analysis and design tools; requirements gathering 
and analysis techniques; process analysis and modeling; data modeling; data dictionary; system 
design; introduction to object-oriented analysis and design; case study or project-based leaning 
 
345-101  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์       3(2-2-5) 
    Computers and Applications 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

        ความเป็นมาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ประเภทของระบบคอมพิวเตอร์  องค์ประกอบของระบบ 
คอมพิวเตอร์และหลักการท างานทั่วไป อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล การแทนข้อมูล ระบบสารสนเทศ  การ
ติดต่อสื่อสารและระบบเครือข่าย จริยธรรมและความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ไมโครคอมพิวเตอร์กับการ
ใช้งานในปัจจุบัน ศึกษาการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับประยุกต์ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา 

       Historical development of computer technology; computer system types;  
computer organization and functions; secondary storage devices and media; data representation; 
information systems; communications and networks; computer security and ethics; current 
microcomputer usages; studies of application development programs that are relevant to students 
major 
 
345-102  คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม        3(2-2-5) 
    Computer and Programming 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และสื่อบันทึกข้อมูล ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  
ระบบปฏิบัติการ อินเทอร์เน็ต โครงสร้างและลักษณะของภาษาการโปรแกรม การประกาศและการก าหนดค่า 
ตัวแปร  นิพจน์ โครงสร้างการควบคุม ตัวอย่างงานประยุกต์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่เลือกใช้ 

  Introduction to computer; computer hardware; computer software; operating  
system; internet; structure and features of programming language;  declarations and assignments 
expressions; control structure; examples of application software with selected computer language 
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345-241    หลักการโปรแกรม         3(2-2-5)
 Principles of  Programming    
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 345-101, 345-102 หรือโดยความเห็นชอบของหลักสูตร 
 Prerequisite :  345-101, 345-102 or with the consent of the program 
  พ้ืนฐานการโปรแกรม  แนวคิดเรื่องชนิดของข้อมูล  ชนิดข้อมูลแบบมีและไม่มีโครงสร้าง  นิพจน์  
ข้อความสั่งในการโปรแกรม  เช่น การก าหนดค่า  การด าเนินงานแบบมีเงื่อนไข  การด าเนินงานแบบลูป โปรแกรม
ย่อยและพารามิเตอร์ การโปรแกรมเชิงโครงสร้างเป็นบล็อก โปรแกรมแบบเวียนเกิด  แถวล าดับแบบหนึ่งมิ ติและ
สองมิติ  สายอักขระ แฟ้มข้อมูลและตัวชี้  การเขียนเอกสารประกอบโปรแกรม  แนะน าการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์
ระดับสูง  เช่น ภาษาซี 
  Introduction to programming;  data type concept;  primitive and structured and 
unstructured data type;  expressions;  statements and control structures;  subprograms and 

parameters;  block- structured programming;  recursive program;  one- dimensional and two-
dimensional array;  string; file and pointer;  program documentation;  introduction of a high- level 
structured programming language, such as C 
 
346-221  ความน่าจะเป็นส าหรับสถิติศาสตร์       3(3-0-6) 
 Probability for Statistics 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  346-211 หรือ 347-204 
             Prerequisite : 346-211 or 347-204 
  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายและความ
แปรปรวน ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงวิยุตและการแจกแจงต่อเนื่อง ตัวแปรสุ่มพหุคูณ การแจกแจงร่วม
และการแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเง่ือนไข ค่าคาดหมายมีเงื่อนไข การแจกแจงปรกติสอง
ตัวแปรฟังกช์ันของตัวแปรสุ่ม 
  Probability of events; random variables and proabaility distributions; expectation 
and variance; moment generating functipns; discrete and continous distributions; multiple random 
variables; joint and marginal distributions; conditional distributions; conditional expectation; 
bivariate normal distributions; functions of random variables 
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346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1  3(2-2-5) 
 Sampling Techniques I 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน: 346-221 หรือโดยความเห็นชอบของผู้สอน 

   Prerequisite : 346-221 or Lecturer consent 
     ประเภทของประชากร การส ารวจด้วยตัวอย่าง  การเตรียมการเพ่ือการส ารวจ  เครื่องมือการ

ส ารวจ การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดียว การชักตัวอย่างแบบมีระบบ  การประมวลผลขอมูลและผลการส ารวจ 
      Type of population;  Sample survey; Preparation in survey methodology, Survey 
instruments; simple random sampling; systematic sampling; data processing and survey results 
 
346-241  การประกันภัยเบื้องต้น         3(3-0-6) 
             Introduction to Insurance 
 รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
 Prerequisite : - 
  ความเป็นมา ความหมายและประโยชน์ของการประกันภัย ความเสี่ยงภัย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การประกันภัย สัญญาประกันภัย การประกันชีวิต การประกันวินาศภัย องค์กรประกันภัย 
  Background; meaning and benefits of insurance; risk; basic concepts about insurance; 
contract of insurance; life insurance; non-life insurance; insurance organization 
 
346-242  การวิจัยด าเนินการ 1                                               3(2-2-5) 
             Operations Research I 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-231 หรือ 322-232 
             Prerequisite : 322-231  or 322-232 

             ตัวแบบก าหนดการเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน วิธีคู่กันซิมเพลกซ์ วิธีซิมเพลกซ์ที่ 
ปรับปรุงแล้ว การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน เพริร์ท -ซีพีเอ็ม 
ก าหนดการจ านวนเต็ม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Linear programming model; simplex method; dual problem; dual simplex method;  
revised simplex method; sensitivity analysis; transportation problem; assignment problem; network 
analysis; PERT/CPM; integer programming; use of computer package 
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346-322  คณิตสถิติศาสตร์ 1   3(3-0-6) 
   Mathematical Statistics I 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  346-221 
   Prerequisite : 346-221 
   สถิติอันดับ อสมการความน่าจะเป็น การลู่เข้าของตัวแปรสุ่ม ตัวอย่างสุ่ม การชักตัวอย่างจากการ 

แจกแจงปรกติ คุณสมบัติของค่าเฉลี่ยและของความแปรปรวนของตัวอย่างจากการแจกแจงปรกติ การประมาณค่า
แบบจุด ตัวประมาณค่าโมเมนต์ ตัวประมาณค่าควรจะเป็นสูงสุด ตัวประมาณค่าเบส์  ตัวประมาณค่าก าลังสอง    
น้อยสุด 

  Order statistics; probability inequality;  convergence of random variables;  random  
sample; sampling from the normal distribution; properties of the sample mean and variance of 
sample from normal distribution; point estimation; moment estimator; maximum likelihood 
estimator; Bayes estimator; least squared estimators 
 
346-323  คณิตสถิติศาสตร์ 2         3(3-0-6) 
    Mathematical Statistics II 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-322 
    Prerequisite : 346-332 
  ทบทวนการประมาณค่าแบบจุด คุณสมบัติของตัวประมาณค่า ตัวประมาณค่าไม่เอนเอียง ความ
แปรปรวนต่ าสุดเอกรูป ทฤษฎีบทของเราว์และแบลคเวลล์ การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมติฐาน การ
ทดสอบท่ีมีก าลังสูงสุด บทตั้งของเนย์มานและเพียร์สัน การทดสอบที่มีก าลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วน
ความควรจะเป็น และการทดสอบด้วยไคก าลังสอง 
  Review of point estimation; properties of estimators; uniformly minimum variance 
unbiased estimator; Rao-Blackwell theorem; interval estimation; hypothesis testing; most powerful 
test; Neyman-Pearson lemma; uniformly most powerful test; likelihood ratio test;     chi- square 
test   
 
346-332  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว      3(2-2-5) 
    Simple Linear Regression Analysis 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  346-211หรือ 347-204 
             Prerequisite : 346-211 or 347-204 

 แผนภาพการกระจาย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิงเดียว การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว  
การใช้เมทริกซ์ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การอนุมานการถดถอยเชิงเส้นเชิงเดียว การตรวจสอบ
ตัวแบบการถดถอยและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การเลือกตัวแบบและเกณฑ์ส าหรับ



 
  

 

117 

การเลือกตัวแบบ การถดถอยพหุนาม การวิเคราะห์การถดถอยเมื่อตัวแปรอิสระเป็นตัวแปรดัมมี่ การประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

Scatter diagram; simple correlation analysis; simple linear regression analysis;  
simple linear regression analysis using matrix approaches; inferences of simple linear regression; 
regression model checking and data transformations; multiple linear regression analysis; model 
selections and criteria for model selection; polynomial regression; Regression analysis; computer 
software applications 
 
346-342  คณิตศาสตร์ประกันชีวิต                                                       3(3-0-6) 
             Mathematics of Life Insurance 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
การประกันภัย  ตารางมรณะ ค่ารายปี การประกันชีวิต เงินส ารองสุทธิระบบคงท่ี เงินส ารองแบบ 

ดัดแปลง  เบี้ยประกันเบื้องต้น 
  Insurance;  Mortality  table;  annuity;  life insurance;  net  level  reserve;  modify  

reserve; gross premium 
 
346-343  การวิจัยด าเนินการ 2  3(2-2-5) 
             Operations Research II 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  346-242 
             Prerequisite : 346-242 

  ทฤษฎีเกม  ตัวแบบสินค้าคงคลัง  ปัญหาแถวคอย  ก าหนดการพลศาสตร์  การจ าลอง  การใช้ 
โปรแกรมส าเร็จรูป 

  Game theory;  inventory model;  queuing problems;  dynamic  programming;  
simulation; use of computer package 
 
346-433  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ   3(3-0-6) 
             Statistical Quality Control 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  347-202 หรือ 347-204 
             Prerequisite : 347-202 or 347-204 

  การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ แผนภูมิควบคุมชนิดตัวแปร  
แผนภูมิควบคุมตามลักษณะประจ า  แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการชักตัวอย่างเพ่ือการยอมรับ  แผนชักตัวอย่างตาม
ลักษณะประจ า แผนชักตัวอย่างเชิงเดียว เชิงคู่ เชิงซ้อน และเชิงล าดับ การใช้ตารางชักตัวอย่างตามลักษณะประจ า   
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แผนชักตัวอย่างแบบตัวแปร กลุ่มสร้างคุณภาพ  ขั้นตอนและการฝึกท างานกลุ่ม รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ค่านิยม   
และเกณฑ์ 

  Statistical process control; factors affect to quality; variable control chart; attribute  
control chart; fundamental concepts of acceptance sampling; attributes sampling plan; single, 
double, multiple and sequential sampling plan; use of attribute sampling table; sampling plan by 
variables; quality control circle; qc process and case assignment;  thailand quality award; core 
value and criteria 
 
346-434  การออกแบบการทดลองเบื้องต้น                                                                   3(2-2-5) 

   Introduction to Experimental Designs 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  346-332 
   Prerequisite : 346-332 

 หลักเบื้องต้นของการออกแบบการทดลอง  แผนแบบสุ่มสมบูรณ์  การเปรียบเทียบระหว่าง        
ทรีตเมนต์และการทดสอบเชิงตั้งฉาก แผนแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอเรียล 
แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

Principles of experimental designs;  completely randomized design;  treatment  
comparisons and orthogonal tests; randomized complete block design; Latin square designs; 
factorial designs; split-plot designs; analysis of covariance; computer software applications 
 
346-443  การประกันวินาศภัยเบื้องต้น        3(3-0-6) 
  Introduction to non-life Insurance  
  รายวิชาบังคับเรียนก่อน : 346-241 
  Prerequisite : 346-241 
  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย การประกันวินาศภัย การประกันสังคม การประกันอัคคีภัย 
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด 
  Review the basic skew of insurance; non-life insurance; social security; fire insurance; 
marine insurance; motor insurance; miscellaneous property insurance  
 
 
 
 
 
 



 
  

 

119 

347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ         3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 

            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
  Prerequisite : - 

แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของตัวแปรสุ่มที่ 
ส าคัญ การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอยและสหสัมพันธ์   การ
ทดสอบไคสแควร์ สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

            Basic concepts of  probability;  probability distribution;  some crucial  probability  
distributions of random variable; estimation; hypothesis testing; analysis of variance; regression and 
correlation; chi-squares test; nonparametric statistics 
 
460-104  หลักการเงิน          3(3-0-6) 
    Principles of Finance 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  464-111  
             Prerequisite : 464-111 

  เป้าหมายและหน้าที่ทางการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงิน  
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบประมาณเงินทุน แหล่งเงินทุนและต้นทุนเงินทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 Financial objectives and responsibilities of financial manager;  financial statement  
analysis; financial planning and forecasting; working capital management; captital budgeting; source 
of funds and cost of captital; dividend policy 
 
460-203 การจัดการด าเนินงาน         3(3-0-6) 

  Operations Management 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

การน าทฤษฎีและเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการวางแผนทางธุรกิจ  และตัดสินใจแก้ปัญหา  
การวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจ ระบบการด าเนินงาน เทคนิคการพยากรณ์ การออกแบบระบบ การวางแผนและการ
ควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 

Implementation  of  mathematical  theory and  tools for business  planning  and  
decision marking for problem solving; analysis for decision making; operation systems, forecasting 
techniques systems design, manufacturing planning and control, quality control and supply chain 
management measurement 
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876-102  หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น               3(3-0-6) 
    Principles of Economics 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

แนวคิดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์จุลภาค  อุปสงค์และอุปทาน  ความยืดหยุ่น   การวิเคราะห ์
ผลกระทบจากนโยบายของภาครัฐ สินค้าสาธารณะ ผลกระทบภายนอก ต้นทุนการผลิตและโครงสร้างตลาด  
แนวคิดพ้ืนฐานด้านเศรษฐศาสตร์มหภาค ตัวแปรทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การเงินการธนาคาร นโยบายการคลัง
และการเงิน การค้าและการเงินระหว่างประเทศ 

Principles of microeconomics:  market  forces of supply and demand,  elasticity,  
economics of the public policies, public goods, externalities, costs of production, and market 
structure; principles of macroeconomics: data of macroeconomics, money and the banking system, 
monetary and fiscal policies, international trade and monetary system 
 
879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง               3(3-0-6) 
   Life and Sufficiency Economy 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียง  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วิวัฒนาการของโครงสร้าง  
ระบบเศรษฐกิจไทย การน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ในชีวิตและชุมชน  การบริหารจัดการที่ดี การ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และองค์กรธุรกิจ กรณีศึกษาในโครงการพระราชด าริ 
กรณีตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 

Background  of  Sufficiency  economy;  meaning  of  sufficiency  economimy;  
evolution of Thailand’s economic strure; the application and best practice; development of 
sufficiency economy at individual, household, community, business levels; case study on the 
application of sufficiency economy to the community in Royal Projects 
 
890-100  ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อม       3(1-4-4) 
    Fundamental English Listening and Speaking 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 

 โครงสร้างทางไวยากรณ์  และค าศัพท์ภาษาอังกฤษระดับพ้ืนฐาน ทักษะการฟัง อ่านและเขียน 
ระดับพ้ืนฐานที่พอเพียงแก่การเรียนรู้วิชาบังคับภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 
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Basic English grammatical structures and vocabulary; basic listening, reading and  
writing skills for learning the compulsory English courses 
 
890-101  การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(2-2-5) 
     Fundamental English Listening and Speaking 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 

พัฒนาทักษะการฟัง และพูดในหัวข้อที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับใจความส าคัญและ 
รายละเอียด ไวยากรณ์และส านวนภาษาท่ีจ าเป็นส าหรับการสื่อสาร 

Developing listening and speaking skills based on topics in everyday life; listening  
for gist and details; grammar and language functions necessary for communicative purposes 
 
890-102  การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน       3(3-0-6) 
    Fundamental English Reading and Writing 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

พัฒนาทักษะการอ่าน เพ่ิมพูนวงศัพท์ เรียนรู้ภาษา และวัฒนธรรมจากบริบทของบทอ่าน           
ที่หลากหลาย พัฒนาทักษะการเขียนระดับข้อความสั้น ๆ 

Developing reading skills; building vocabulary; learning language and culture  
through a variety of text types; developing short paragraph writing skills 
 
890-211 เสริมทักษะการฟังภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
   Improving Listening Skill in English 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ฟังเพ่ือแยกแยะเสียงต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ  สังเกตวิธีการเน้นเสียง  และน้ าเสียงของผู้พูดท่ีจะสื่อ 
ความหมายต่าง ๆ แก่ผู้ฟัง ฝึกฟังสิ่งต่าง ๆ  ที่จ าเป็นในการเรียน เช่น การฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางวิชาการต่าง ๆ  เป็นต้น ฟังสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น บทสนทนา ข่าวรายการวิทยุ 

Increasing the students’ reading ability; developing flexibility in reading through  
different reading materials, activities and strategies; developing vocabulary and structures; 
techniques of guessing words in context; increasing reading rate; improve reading comprehension; 
practice at finding main ideas, subordinate ideas and details; critical reading 
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890-214  เสริมทักษะด้านการฟังและพูดภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
    Consolidating Listening and Speaking Skills in English 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

การฝึกทักษะการฟัง และการพูดเน้นส านวนที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การฟังข่าวและ 
การบรรยายเหตุการณ์ที่น่าสนใจ การแสดงความคิดเห็น ฝึกท าการสัมภาษณ์งาน 

Practice  in listening and speaking  skills with an emphasis on expressions  used  in  
daily- life conversations; listening to TV commercials, soundtracks from movies, and news reports, 
as well as expressing opinions 
 
890-221  การปรับปรุงการอานภาษาอังกฤษ   3(3-0-6) 
  Improving Reading in English 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

            เทคนิคการอานและใชเทคนิคในการฝกอาน  การอานตั้งแตระดับค า วลี ประโยคยอหนา  
และขอความแบบตาง ๆ  การหาใจความส าคัญ และใจความที่ซอนอยูในขอความ การปรับอัตราความเร็ว และ
ความเขาใจในการอาน วัสดุการอานชนิดตาง ๆ 
            Reading techniques and using the techniques to practice reading; reading from 
the word, phrase and paragraph level to reading different types to texts;  reading for the main idea 
and finding the main idea hidden in the text;  adapting the reading speed and understanding of 
different types of reading material 
 
890-222  การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
    Functional Reading 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ฝึกอ่านและเก็บข้อมูลจากวัสดุการอ่านในชีวิตประจ าวัน  เช่น  ค าสั่ง ป้ายประกาศโฆษณา  
หนังสือพิมพ์ เรื่องสั้น ฯลฯ   เพ่ิมพูนความสามารถในการอ่านประโยคท่ียาว และซับซ้อนในระดับปริเฉทซึ่งมี 
รูปแบบต่าง ๆ 

Practice reading for information from materials e.g. instructions, signs, notices,  
advertisements, newspaper, short story; increasing reading comprehension of long and complex 
sentences as well as different types of text; critical reading; note taking and summarizations of the 
texts 
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890-223  การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 
    Reading English Newspapers 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

แนวปฎิบัติในการอ่านหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ   ทักษะการอ่าน   การน าความรู้ทาง 
ภาษาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการอ่านและแปลงานเขียนในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ส่วน 
ต่าง ๆ  ของหนังสือพิมพ์รายวัน 

Techniques of reading English newspapers;  reading skills; the use of linguistic  
aspects for reading and translating English in newspapers; analysis of newspaper parts 
 
890-224  การแปลเบื้องต้น         3(3-0-6) 
    Introduction to Translation 

 รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ความหมายของการแปล  ความส าคัญและการพัฒนาการแปล  คุณสมบัตินักแปล ทฤษฎีการแปล  
ชนิดของการแปล กระบวนในการการแปล หน้าที่ของภาษาการแปลเชิงเทคนิค การแปลกับวัฒนธรรม การวิจารณ์
งานแปล 

Definition  of  translation;  significance  and  history  of  translation;  translators’  
qualities; translation theories; types of translation; process of translation; language functions; 
technical translation; translation criticism 
 
890-226  ไวยากรณ์อังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตจริง      3(3-0-6) 
    English Grammar for Real Life Communication 

   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

การวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในบริบท ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบต่าง ๆ  และ 
การใช้รวมทั้งความหมาย การน าสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้สื่อสาร เน้นทักษะการอ่านและการเขียน 

Analysis of English grammatical structures in context; relationship between forms  
and functions including their meaning; application of what has been learned to communicate with 
emphasis on reading and writing skills 
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890-227  การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น        3(3-0-6) 
    Introduction to English Writing 

   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

การเขียนโครงสร้างประโยคพ้ืนฐานแบบต่าง ๆ  การเขียนย่อหน้าสั้น ๆ  เชิงเล่าเรื่องบรรยายและ 
อธิบายโดยใช้หลักไวยากรณ์ ค าเชื่อมประโยคและเครื่องหมายวรรคตอนที่เหมาะสมเน้นการเรียบเรียงความคิด และ
การเขียนอย่างเป็นระบบ 

Writing different types of sentences structure; writing short narrative, descriptive,  
expository paragraphs with the correct usage of grammar, sentence connectors and punctuations, 
emphasizing ideas and writing process 
 
890-231  การสื่อสารภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     3(3-0-6) 

   Communication in English in Science and Technology  
   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ฝึกการใช้ทักษะต่าง ๆ   ในการสื่อสารในภาษาอังกฤษ   เน้นเนื้อหาทางความก้าวหน้าด้านต่าง ๆ  
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ฝึกทักษะการอ่านและฟังบทความทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  การตอบค าถาม
เพ่ือความเข้าใจ การเขียนสรุปของสิ่งที่อ่านและฟังการเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ  ฝึกทักษะการอภิปราย  เช่น  การแสดง
ความคิดเห็นและให้เหตุผล  ฝึกเขียนในระดับประโยคและย่อหน้าสั้น 

Practice of various skills in communicating in English, emphasizing on scientific and  
technical texts; reading for main ideas and details; outlining; techniques for developing vocabulary; 
making use of visual aids; listening skills; summarizing and note-taking; giving opinions and reasons; 
writing skills at a paragraph level 
 
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น        3(3-0-6) 

  Basic Listening and Speaking for Business 
  รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

เพ่ือให้นักศึกษาได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สามารถฟังและโต้ตอบภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 
ในโอกาสต่าง ๆ   เช่น การติดต่อนัดหมาย การเจรจาต่อรอง สามารถน าเสนอผลงานและรายงานทางธุรกิจ 

An introduction to business language; making an appointment, socializing,  
negotiating, meetings and discussions, giving presentations 
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890-245  ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ        3(3-0-6) 
   English for Business 
   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจทั้ง 4 ทักษะ (อ่าน ฟัง เขียน  
พูด)  เน้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อธุรกิจ นับตั้งแต่การพบปะผู้คนในวงการธุรกิจ การนัดหมาย การเจรจาและต่อรอง
ทางธุรกิจ การอธิบายเกี่ยวกับสินค้าและลักษณะของธุรกิจ การน าชมสถานที่ท างาน และการเสนอรายงานทางธุรกิจ 

English for business, emphasizing four language skills (reading, listening, writing and  
speaking) ; language used for business contacts, ranging from meeting people, making an 
appointment, taking about the company’ s activities, history, structure, welcoming visitors, taking 
visitors around the premise, describing business issues, production process , making an answering, 
business calls and arranging business appointments 
 
890-251  การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ       3(3-0-6) 

   Reading English in an Academic Context 
   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

การใช้ประโยชน์จากรูปแบบ และโครงสร้างของงานเขียนเชิงวิชาการ ทักษะที่จ าเป็นต่อ 
ความสามารถและประสิทธิภาพในการอ่าน การจดบันทึกและสรุปใจความที่อ่าน 

Making use of form and structure of academic text in reading; essential skills in  
reading, note–taking and summarizing 
 
890-252  การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

   Writing Academic English 
   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted   

เน้นทักษะการเขียนชั้นสูงในรูปแบบต่าง ๆ   ฝึกการเขียนเรียงความ วิธีการเขียนขยายเนื้อหา การ 
เขียนเชิงบรรยาย การเล่าเรื่องราว การเขียนเชิงอภิปราย การเขียนเชิงชักชวน ฝึกการใช้เครื่องหมายวรรคตอนให้
ถูกต้อง ฝึกการเขียนรายงาน บทคัดย่อและการเขียนโครงงานต่าง ๆ 

Advanced writing skills of different styles with emphasis on the vocabulary in  
academic context and formal language pattens; practing writing essays; a varity of methods of 
paragraph development:  description, narration, argument, and persuasion; effective use of 
punctuation; writing reports, abstracts and planning project outlines 
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890-261  ภาษาอังกฤษในที่ท างาน        3(3-0-6) 
   English in the Workplace 
   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite  :  890-101, 890-102 or those who have been exempted  

      ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในที่ท างาน  รวมทั้งภาษาท่ีใช้ในสังคมที่จ าเป็นในการติดต่องาน  เช่น   
การโทรศัพท ์ การนัดหมาย  การขอ/ให้ข้อมูล การต้อนรับแขก  การจดบันทึกข้อความ 

  Skills for communicating in English in the workplace including social English used  
in a business environment such as using the telephone, making an appointments, giving/asking for 
information, receiving visitors, etc 
 
890-351  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ      3(3-0-6) 
    Study Skills in English for Higher Studies 
             รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 

   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  
  ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นทักษะที่จ าเป็นที่ต้องใช้ประกอบ 
การศึกษาต่อระดับสูงขึ้นไป  การสรุปบันทึกย่อข้อความจากการฟังบรรยาย และการอ่านต ารา  ฝึกกลวิธีการอ่าน 
รูปแบบต่าง  ๆ  การส ารวจแหล่งข้อมูลและรวบรวมข้อมูลประกอบการท ารายงาน ฝึกสรุป เรียบเรียงข้อมูล  และ 
เขียนรายงาน  ฝึกทักษะการอภิปรายในเชิงการตั้งประเด็นในการอภิปราย  การตั้งค าถาม  การตอบค าถาม  การ 
แสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ  ไป  ตลอดจนการวิจารณ์และการน าเสนอผลอภิปราย  ฝึกเทคนิคการน าเสนอและ/หรือ 
สาธิตผลงาน 

Practicing listening, speaking, reading and writing in English with the emphasis on  
the study skills needed in higher studies; taking notes from lectures and reading materials;  
practicing a variety of reading strategies; exploring information resources and collecting relevant 
information; summarizing, paraphrasing information and writing a report; practicing discussion skills 
including proposing issues, questioning, answering, expressing opinions/ giving comments, making 
critical evaluation and reporting the results of the discussion; practicing presentation and/ or 
demonstration techniques 
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890-361  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน        3(3-0-6) 
    English for Job Application 

   รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
   Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ทักษะและภาษาที่ต้องใช้ในการหางาน การสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ เน้นทักษะการเขียนและ 
พูดในบริบทของการหาและสมัครงาน 

Skills, topics and language for future job applicants; finding jobs; applying for jobs  
and attending interviews; emphasis on writing and speaking in job-seeking context 
 
895-101  พฤติกรรมศาสตร์     3(3-0-6) 
            Behavioral Science 

  รายวิชาบังคับเรียนกอน  :  890-101, 890-102 หรือผูที่ไดรับการยกเวน 
  Prerequisite : 890-101, 890-102 or those who have been exempted  

ความหมาย ระเบียบวิธีการศึกษา และความส าคัญของพฤติกรรมศาสตร์ ปัจจัยพื้นฐานของ 
พฤติกรรมมนุษย์ แรงผลักดันพฤติกรรม พฤติกรรมทางสังคม การรับรู้ทางสังคม กลุ่มและกระบวนการกลุ่ม  
การวิเคราะห์และประยุกต์แนวคิดเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมส่วนบุคคลและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

Definition,  methodology  and  significance  of  behavioral  science;   basic  factor  
of human behavior, behavior motivation, social behavior, social perception, group and group’ s 
process; analysis and application for developing personal behavior and relationships with others 

 
895-125  การใช้ภาษาไทย         3(2-2-5) 
    Thai Usage 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะสม หลักการพูด การฟัง การอ่านและการเขียน เน้นฝึกปฏิบัติ 
เพ่ือการน าไปใช้ 
 

Appropriate Thai usage situation; principles of speaking; listening; reading and  
writing with emphasis on language practice 
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895-135  สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต        3(2-2-5) 
    Life Aesthetics 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 

สุนทรียศาสตร์ของการด ารงชีวิตที่มีความสุข  การจัดการความครียด  การสร้างก าลังใจเสริมเสร้าง 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ สุนทรียศาสตร์ทางภาษา การพัฒนาบุคลิกภาพและการแสดงออกการดูแลสุขภาพกายและจิต 
คุณค่าของทัศนศิลป์ ความซาบซึ้งในดนตรีและนาฏศิลป์ ความเข้าใจวัฒนธรรมประเพณี และมารยาทสังคมทั้งของ
ไทยและสากล 

Aesthetics  of  living happily;  stress  management;  willpower creation;  Promoting  
emotional maturity; aesthetics of language; developing personality and self expression; nurturing 
physical and mental health; value of visual art; appreciation of music and performing art; 
understanding Thai and international cultures, traditions, and social etiquettes 
 
895-171  ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต        3(2-2-5) 
             Wisdom of Living 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 

การคิด การบริหารและการจัดการชีวิตอย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและกระแส 
สังคมโลก การผสมผสานวิถีไทยกับพหุวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต การมีจิตสาธารณะและรักษ์สิ่งแวดล้อม การอยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

Thinking, life administration and management in accordance with changes in Thai  
and  global society, mingling the Thai way of life with multi-cultural way of living, public mind and 
environmental conservation, living happily based on morality, ethics and sufficiency economy 
 
895-203  จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6) 
    General Psychology 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 

ความหมาย และวิธีการศึกษาทางจิตวิทยา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยทางชีวภาพ 
และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการมนุษย์ แรงจูงใจ อารมณ์ การรับรู้ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้ บุคลิกภาพ สุขภาพจิตและ
การปรับตัว การประยุกต์ใช้จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
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Definition  and  psychological  methods;  influential  factors  on  human  behavior;  
biological and environmental factors; human development; motivation; emotion; perception; 
intelligence; learning; personality; mental health and adjustment; application of psychology in daily 
life 
 
895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง        2(2-0-4) 
   Economics and Government 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

          เศรษฐศาสตร์  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  สภาวะของเศรษฐกิจ   ปัญหาต่าง ๆ 
รวมถึงรายได้ประชาชาติ  การภาษี  การเงิน  การคลัง  ปัญหาการคลังของประเทศและการเปรียบเทียบเศรษฐกิจ 
การปกครอง ความหมายของการปกครอง การเมืองและรัฐศาสตร์ การจัดองค์การทางการเมือง ระบบการปกครอง
สังคมท่ัวไป  หลักการ  ชนิดและปรัชญาของแต่ละระบบ  โดยเน้นหนักในหลักการและขบวนการของการปกครอง
ระบบประชาธิปไตยของไทย หมวดการเมืองต่าง ๆ  เช่น รัฐธรรมนูญ พรรคการเมือง เป็นต้น รวมทั้งรูปแบบการ
ปกครองไทย อันได้แก่ การปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น   
                    Economics basic  economic  systems;  economic conditions and problems, GNP, 
taxation, budget, finance financial problems of the country, and comparative economics 
Government; Definitions of government, politics and political sciences; political organizations and 
political  administration system and the principles and philosophy of each system;  emphasis on 
the democratic system of Thailand; constitution, political parties and forms of gove rnment  i.e. 
central, provincial and local governments 
 
895-303  เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิต    3(3-0-6) 
    Economics for Life 
            รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
            Prerequisite : - 

หลักท่ัวไปของวิชาเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องการผลิต  การบริโภค  การลงทุน   แหล่งเงินทุนและ 
ประเภทของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศที่อาจส่งผลต่อการลงทุน การค้า 
และการครองชีพ  เช่น เงินเฟ้อ การว่างงาน การขาดดุลบัญชีเงินสะพัด และดุลการช าระเงิน เป็นต้น  

Principles of economics in production, consumption,  investment,  sources of fund  
and market structures; economic changes in domestic and other countries which may affect 
investment, trade, and cost of living, such as inflation, unemployment, current account and balance 
of payments deficit etc 
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รายวิชาที่เปิดสอนส าหรับหลักสูตรอื่น 
 

322-100  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน         3(3-0-6 ) 
    Mathematics in Everyday Life  
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
 การอ้างเหตุผลและการให้เหตุผล  สมการและอสมการ  ฟังก์ชันและกราฟ  คณิตศาสตร์การเงิน 

เบื้องต้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 
Argument  and  reasoning;  equations  and  inequalities;  functions  and  graphs;  

introduction to financial mathematics; limits and continuity; derivatives and applications; integrals 
and applications 
 
322-103  คณิตศาสตร์ทั่วไป 1         3(3-0-6) 
    General Mathematics I 
              รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

    Prerequisite : - 
 คณิตศาสตร์เบื้องต้นก่อนแคลคูลัส  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และ 

การประยุกต์   
 Pre- calculus; limits and continuity; derivatives and applications; integrals and 

applications 
 
322-104  คณิตศาสตร์ทั่วไป 2         3(3-0-6) 

   General Mathematics II 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  : 322-101 หรือ 322-103 
   Prerequisite : 322-101 or 322-103 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร   อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์   สมการเชิงอนุพันธ์ 
สามัญอย่างง่าย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง อนุกรมอนันต์ 

Functions of several variables;  derivatives  of  functions  of  several  variables and  
applications; elementary ordinary differential equations; linear ordinary differential equations of 
second order; infinite series 
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322-105  คณิตศาสตร์ส าหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์      3(3-0-6) 
    Mathematics for Pharmacy Students 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
ฟังก์ชันและกราฟ  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และการประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์   

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอย่างง่าย ระบบสมการเชิงเส้น 
Functions and graphs; limits and continuity;  derivatives and applications;  integrals  

and applications; derivatives of functions of several variables and applications; elementary ordinary 
differential equations; linear equation system 
 
322-106  คณิตศาสตร์ 2         3(3-0-6) 

   Mathematics II 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-103 
   Prerequisite : 322-103 

ฟังก์ชันหลายตัวแปร  อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์  สมการเชิงอนุพันธ์ 
สามัญอย่างง่าย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สอง อนุกรมอนันต์ ระบบสมการเชิงเส้น 

functions of several variables; derivatives of functions of several variables and  
applications; elementary ordinary differential equations; linear ordinary differential equations of 
second order; infinite series; linear equation system 
 
322-107  คณิตศาสตร์หลักมูล         3(3-0-6) 
    Fundamental Mathematics 
             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 

   Prerequisite : - 
ฟังก์ชันและกราฟ   ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และการประยุกต์  ปริพันธ์และการประยุกต์   

อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์สามัญอย่างง่าย 
Functions and graphs;  limits and continuity;  derivatives and applications; integrals  

and applications; derivatives of functions of several variables and applications; elementary ordinary 
differential equations 
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322-171  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1       3(3-0-6) 
  Physical Science Mathematics I 

             รายวิชาบังคับเรียนก่อน : - 
             Prerequisite : - 

อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันและกราฟ ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์ 
ของอนุพันธ์ ปริพันธ์ของฟังก์ชัน ปริพันธ์เชิงตัวเลข ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
   Mathematical induction;  functions and graphs;  limit and continuity; derivatives of  
functions; applications of derivatives; integration of functions; numerical integration; improper 
integrals; applications of integrals 
 
322-172   คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2       3(3-0-6) 
   Physical Science Mathematics II 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-171      
   Prerequisite  :  322-171                   

ล าดับและอนุกรมของจ านวนจริง   อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร   สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
อันดับที่หนึ่งและการประยุกต์    สมการเชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้นอันดับที่สองท่ีมีสัมประสิทธิ์เป็นค่าคงตัวและ 
การประยุกต์ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิงขั้ว 

 Sequences  and  series of  real  numbers;  derivatives of  functions  of  several  
variables; ordinary differential equations of first order and applications; second order ordinary 
differential equations with constant coefficients; Laplace transforms and applications; polar 
coordinate system 
 
322-203  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3         3(3-0-6) 
    Basic Mathematics III 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-102 
             Prerequisite : 322-102 

 ปริพันธ์หลายชั้น  เวกเตอร์แคลคูลัส  ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว  สมการเชิงอนุพันธ์       
สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

 Multiple  integrals;  vector  calculus;  line integrals  and  surface  integrals;  linear  
ordinary differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations 
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322-204  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4                    3(3-0-6)  
    Basic Mathematics IV 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-203 
   Prerequisite : 322-203 

การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การ 
ประมาณค่าในช่วง การปรับเส้นโค้ง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเหมาะที่สุด 

Error analysis; solutions of non-linear equations; solutions of systems of linear  
equations; interpolation, curve fitting; numerical differentiation and integration; solutions of 
ordinary differential equations; solutions of partial differential equations; optimization problems 
 
322-213  หลักคณิตศาสตร์ส าหรับสถิติศาสตร์       3(3-0-6) 
   Mathematical Principles for Statistics 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-102  
             Prerequisite  :  322-102 

 ตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ และ 
ฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ปริพันธ์สองชั้นและการประยุกต์ ฟังก์ชันพิเศษ 

  Symbolic logic; methods of proof using the models from sets, relations, and  
functions; mathematical induction; double integrals and applications; special functions 
 
322-231  พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน        3(3-0-6) 

   Basic Linear Algebra 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  - 
   Prerequisite  :  - 

เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ดีเทอร์มิแนนต์ ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ค่าเฉพาะ 
และเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์ 

 Matrices and systems of linear equations; determinants; vector spaces; inner  
products of vectors; eigenvalues and eigenvectors; applications 
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322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3       3(3-0-6) 
    Physical Science Mathematics III 
    รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-172 
             Prerequisite : 322-172 

 ปริพันธ์หลายชั้น เวกเตอร์แคลคูลัส ปริพันธ์ตามเส้นและปริพันธ์ตามผิว สมการเชิงอนุพันธ์       
สามัญเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร อนุกรมฟูเรียร์ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย 

 Multiple integrals; vector calculus; line integrals and surface integrals; linear  
ordinary differential equations with variable coefficients; Fourier series; partial differential equations 
 
322-272  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 4       3(3-0-6)  
    Physical Science Mathematics IV 

   รายวิชาบังคับเรียนก่อน  :  322-271 
   Prerequisite : 322-271 

การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การ 
ประมาณค่าในช่วง การปรับเส้นโค้ง อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ ผลเฉลย
ของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย ปัญหาค่าเหมาะที่สุด 

Error analysis; solutions of non-linear equations; solutions of systems of linear  
equations; interpolation, curve fitting; numerical differentiation and integration; solutions of 
ordinary differential equations; solutions of partial differential equations; optimization problems 
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ภาคผนวก ข. 
 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อน 
Active Learning 

 



ภาคผนวก ข. 
 

ตารางแสดงร้อยละของกระบวนการจดัการเรียนรู้ของแต่ละรายวชิาในหลักสตูรที่สะท้อน Active Learning    

 
รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วย

กิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

 
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบุ 
ร้อย
ละ 

หมวดศึกษาทั่วไป          
001-101 อาเซียนศึกษา   3(2-2-5) 30 30 10 50 10 - - - 100 
001-131 สุขภาวะกาย 
            และจิต             3(2-2-5) 

 
15 

 
50 

 
20 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

 
- 

 
100 

315-101 กิจกรรม 
            เสริมหลักสูตร 1   1(0-0-3) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
80 

 
- 

 
20 

 
- 

 
- 

 
100 

315-103 ความรู้ทั่วไป 
            ทางดา้นทรัพยส์ิน 
            ทางปญัญา          2(2-0-4)  

 
 

45 

 
 

75 

 
 

10 

 
 

15 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วย

กิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการ

สอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

315-201 วิทยาศาสตร์  
            เทคโนโลย ี
            และสังคม         3(3-0-6) 

 
 

45 

 
 

65 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
5 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

100 

336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป 2(2-0-4) 
 

30 70 16.67 - - - ให้งานโดยก าหนดหัวข้อเพ่ือค้นคว้า
ติดตามความก้าวหน้าและส่งรายงาน 

 
13.33 

 
100 

336-212 ยาและผลติภัณฑ ์
            สุขภาพในชีวติ 
            ประจ าวนั         2(2-0-4) 

 
 

29 

 
 

68.97 

 
 

20.69 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

ให้งานโดยก าหนดหัวข้อเพ่ือค้นคว้า 
ติดตามความก้าวหน้าและส่งรายงาน 

 
 

10.34 

 
 

100 

336-213 สารพิษในชีวิต 
            ประจ าวนั          2(2-0-4) 

 
30 

 
70 

 
16.67 

 
- 

 
- 

 
- 

ให้งานโดยก าหนดหัวข้อเพ่ือค้นคว้า 
ติดตามความก้าวหน้าและส่งรายงาน 

 
13.33 

 
100 

340-102 มนุษย์กับ 
            วิทยาศาสตร์      3(3-0-6)  

 
45 

 
70 

 
20 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ค้นคว้า ท ารายงาน และการน าเสนอ 

 
10 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ

เรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

340-235 วิทยาศาสตร ์
            ประจ าวนั          2(2-0-4) 

 
30 

 
70 

 
20 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ค้นคว้า ท ารายงาน และการน าเสนอ 

 
10 

 
100 

342-200 พอลิเมอร์ในชีวิต 
            ประจ าวนั          2(2-0-4) 

 
30 

 
5 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 

345-101 คอมพิวเตอร์และ 
            การประยุกต์      3(2-2-5) 

 
30 

 
40 

 
5 

 
- 

 
- 

 
5 

 
ปฏิบัติการ 

 
- 

 
100 

345-102 คอมพิวเตอร์และ 
            การโปรแกรม       3(2-2-5) 

 
30 

 
30 

 
- 

 
5 

 
5 

 
10 

 
ปฏิบัติการ 

 
50 

 
100 

347-100 สถิติในชีวิต 
            ประจ าวัน        3(2-2-5) 

 
30 

 
30 

 
4 

 
- 

 
8 

 
8 

 
Lab 

 
50 

 
100 

890-100 ภาษาอังกฤษเตรียม 
            ความพร้อม      3(1-4-4) 

 
15 

 
- 

 
100 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-101 การฟังและพูดภาษา 
             อังกฤษพื้นฐาน  3(3-0-6)  

30 
 
 
 
 
 

 
30 
 
 
 
 
 

 
15 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 

 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 15% 
3. การเรียนรู้แบบใช้เกมส์ (Games) 5% 
4. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผูเ้รียน 
(Student-led review session) 5% 
5. Guided practices 15% 

 
 

55 
 
 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

890-102 การอ่านและเขียนภาษา 
            อังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
15 

 
- 

 
- 

 
35 

 
- 

 
- 

 
100 

890-211 เสริมทักษะการฟัง   
            ภาษาอังกฤษ  

 
45 

 
50 

 
5 

 
10 

 
- 

 
- 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 35% 

 
35 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบุ  
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-214 เสริมทักษะด้าน 
           การฟังและการพูด 
           ภาษาอังกฤษ       3(2-2-5) 

 
30 
 
 
 
 
 

 
50 
 
 
 
 
 

 
20 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
10 
 
 
 
 

 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)  นักศึกษา/วิเคราะห์
ประเด็นที่ก าหนด และจบักลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเพื่อสรุปแลน าเสนอต่อชั้นเรียน 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) นักศึกษาจบักลุ่มศึกษา
หัวข้อที่สนใจ น าเสนอต่อชั้นเรียน 
3. การเรียนรู้แบบผังความคิด (Concept 
mapping) นักศึกษาวางแผนออกแบบผัง
ความคิดเพื่อพัฒนาเป็นหัวข้อน าเสนอ 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอส้ัน ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-221 การปรับปรุงการอ่าน 
            ภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
5 

 
- 

 
- 

 
10 

1.การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
2.การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group)  15% 
3.การเรียนรู้แบบการเขียนบันทกึ (Keeping 
journals or logs) 5% 

 
35 

 
100 

890-222 การอ่านภาษา 
            อังกฤษในชีวิต 
            ประจ าวนั            3(3-0-6) 

 
 

45 

 
 

40 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20 

1.การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) ได้แก่ Group work 20% 
และ Group presentation 20% 

 
 

40 

 
 

100 
890-223 การอ่านหนังสือพิมพ ์
            ภาษาอังกฤษ        3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
10 

 
- 

 
- 

 
10 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group)  15% 
2. การเรียนรู้แบบผังความคิด (Concept 
Mapping) 

 
30 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-224 การแปลเบื้องต้น   3(3-0-6) 45 50 15 - - 25 1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)  
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 

10 100 

890-226 ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการสื่อสาร 
            ในชีวิตจริง           3(3-0-6) 

 
 

45 

 
 

50 

 
 

15 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)  10% 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 10% 

 
 

20 

 
 

100 

890-227 การเขียนภาษา 
            อังกฤษเบื้องต้น     3(3-0-6) 

 
45 

 
40 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 

 
20 

 
100 

890-231 การสื่อสารภาษา 
            อังกฤษทางวิทยาศาสตร์ 
            และเทคโนโลยี      3(3-0-6) 

 
 

45 

 
 

45 

 
 
5 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share) 15% 
 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning group) 35% 

 
 

50 

 
 

100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-241 การฟังและพูด 
            เชิงธุรกิจเบื้องต้น   3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
15 

 
- 

 
- 

 
25 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)  
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 

 
10 

 
100 

890-351 ทักษะการเรียน 
            ภาษาอังกฤษเพื่อ 
            การศึกษาต่อ        3(3-0-6) 

 
 

45 

 
 

40 

 
 

10 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)  10% 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) 10% 

 
 

30 

 
 

100 

890-361 ภาษาอังกฤษ 
            เพื่อการสมัครงาน  3(3-0-6) 45 15 20 30 - 15 

- การฝึกโดยใช้บทบาทสมมต ิ
- การน าเสนอผลการค้นควา้ 
- การฝึกปฏิบัต ิ

20 
 
100 

890-245 ภาษาอังกฤษ 
            ส าหรับธุรกิจ        3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
Learning group) 50% 

 
50 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

 
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-251 การอ่านงานเขียน 
            วิชาการอังกฤษ     3(3-0-6) 

 
45 

 
40 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)   10% 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group) เช่น group work, 
Presentation 40% 
3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผูเ้รียน 
(Student-led review sessions)  10% 

 
20 

 
100 

890-252 การเชียนภาษาอังกฤษ 
            เชิงวิชาการ          3(3-0-6) 

 
45 

 
40 

 
- 

 
- 

 
- 

 
40 

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ  (Collaborative 
learning group)  

 
20 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

 
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

890-261 ภาษาอังกฤษ 
            ในที่ท างาน          3(3-0-6) 45 

 
 
 

30 
 
 
 

15 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

1. การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิด 
(Think-Pair-Share)   20% 
2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Collaborative 
learning group)  ได้แก่ Role play 15% 
และ Presentation 15% 
3. การเรียนรู้แบบใช้เกมส์ (Games) 5% 

55 
 
 
 

100 
 
 
 

895-101 พฤติกรรมศาสตร ์  3(3-0-6) 45 50 20 10 10 10 - - 100 
895-125 การใช้ภาษาไทย    3(2-2-5) 30 40 30 - - - ฝึกปฏิบัต ิ 30 100 
895-135 สุนทรียศาสตร ์
            แห่งชีวิต             3(2-2-5) 

 
30 

 
50 

 
20 

 
15 

 
5 

 
10 

-  
- 

 
100 

895-171 ภูมิปัญญาในการ 
             ด าเนินชีวิต         3(2-2-5) 

 
30 

 
50 

 
20 

 
- 

 
10 

 
20 

 
- 

 
- 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของ

การสอนแบบ
บรรยายของ 
จ านวนชั่วโมง
ตามหน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

 
 

รวม 
ร้อย
ละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการเรียนรู้ การ 
อภิปราย ค้นคว้า 

ในชั้นเรียน 

แบบ 
โครง      
งาน 

แบบ
ใช้

ปัญหา  
เป็น
ฐาน 

แบบ
เน้น

ทักษะ 
กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการความรู้ 
ระบ ุ
ร้อย
ละ 

895-203 จิตวิทยาทั่วไป      3(3-0-6) 45 50 20 - 20 10 - - 100 
895-205 เศรษฐศาสตร์ 
            และการปกครอง   2(2-0-4) 

 
30 

 
40 

 
20 

 
10 

 
10 

 
20 

 
- 

 
- 

 
100 

895-303 เศรษฐศาสตร ์
            เพื่อชีวิต              3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
15 

 
15 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
100 

895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา 
            หรือนันทนาการ    1(x-y-z) 

 
- 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
ปฏิบัติการ/ฝึกทักษะ 

 
80 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการ

จัดการ เรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าใน

ชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อย
ละ 

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน          
322-101 แคลคูลัส 1                    3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-102 แคลคูลัส 2                    3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
330-101 หลักชีววิทยา 1               3(3-0-6) 45 70 30 - - - - 100 
331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1   1(0-3-0) - - - - - Lab 100 100 100 
332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1               3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2               3(3-0-6) 45 50 10 - 20 20 - - 100 
332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1  3(3-0-6) - - - - - - Lab 100 100 100 
324-101 เคมีทั่วไป 1                    3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
324-102 เคมีทั่วไป 2                    3(3-0-6) 45 70 - - 15 15 - - 100 
325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1       1(0-3-0)   - - - - - - Lab 100 100 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อย
ละ 

กลุ่มวิชาบังคับ          
322-112 รากฐานคณิตศาสตร์            3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-201 แคลคูลัสขั้นสูง                  3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-211 หลักคณิตศาสตร์                3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-232 พีชคณิตเชิงเส้น                 3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-234 ทฤษฎีจ านวน 1                 3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
            ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์      2(1-2-3) 

15 33 - - - 67 - - 100 

322-252 วิธีเชิงตัวเลข                     3(3-0-6) 45 50 - - - 50 - - 100 
322-331 พีชคณิตนามธรรม 1            3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1                 (3-0-6) 45 100 - - - - - - 100 
322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น        3(3-0-6) 45 50 - - - 50 - - 100 
322-351 สมการเชิงอนุพันธ์              3(3-0-6) 45 50 - - - 50 - - 100 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์        3(0-2-1) - - - - - - แบบค้นคว้า 100 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อย
ละ 

322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1   3(0-9-0) - - - 100 - - - - 100 
322-482 สหกจิศึกษา                    6(0-0-18) - - - - - - ปฏิบัติงาน 100 100 
345-241 หลักการโปรแกรม              3(2-2-5) 30 30 - 5 5 10 ปฏิบัติการ 50 100 
347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ       3(3-0-6) 45 60 - 5 10 25 - - 100 
กลุ่มวิชาเลือก          
322-212 อสมการ                          3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-236 ทฤษฎีพหุนาม                   3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด           3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์ 
            การเงิน                           3(3-0-6) 

 
45 

 
30 

 
10 

 
- 

 
5 

 
50 

มอบหมาย
งานเสนอ
หน้าชั้น 

 
5 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 
 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ
ประกอบบการ

จัดการเรียนรู้ การ
อภิปราย ค้นคว้าใน

ชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 

ระบุการจัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น      3(3-0-6) 45 10 10 20 10 40 เกมและการ
ปฏิบัติการบน 

Mathematical 
software 

10 100 

322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด   3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-332 พีชคณิตนามธรรม 2      3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-333 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น 3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-334 ทฤษฎีจ านวน 2           3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-336 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณีต 
            เบื้องต้น                    3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

 
- 

 
100 

322-342 คณิตศาสตร์วิเคราะห์ 2  3(3-0-6) 45 100 - - - - - - 100 
322-343 เรขาคณิตเชิงเส้น          3(3-0-6)            45 50 - - - 50 - - 100 
322-346 ทอพอโลยี                  3(3-0-6) 45 100 - - - - - - 100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อย
ละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อย
ละ 

322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ 
            เบื้องต้น                       3(3-0-6)            

 
45 

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

 
- 

 
100 

322-352 การสร้างตัวแบบ 
            เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น    3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

 
- 

 
100 

322-353 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุด 
            เบื้องต้น                       3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

 
- 

 
100 

322-354 ผลการแปลงฟูเรียร์และ 
            การประยุกต์                 3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
5 

 
- 

 
5 

 
40 

 
- 

 
- 

 
100 

322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น    3(3-0-6) 45 30 20 - - 50 - - 100 
322-356 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย     3(3-0-6) 45 50 - - - 50 - - 100 
322-358 การหาค่าเหมาะสุดวิยุต    3(3-0-6) 45 10 - 30 20 40 - - 100 
322-359 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ 
             ทฤษฎี                        3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

 
- 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

322-382 การฝึกงานทาง 
            คณิตศาสตร์                 1(0-0-3) - - - - - - 

ปฏิบัติงาน 
ในสถาน 

ประกอบการ 
100 100 

322-391 โครงงานขนาดย่อมทาง 
             คณิตศาสตร์                3(3-0-6) 

- - - - - - 
ปฏิบัติงาน 
กับนักวิจัย 

100 
100 

322-411 ทฤษฎีเซต                    3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-421 ทฤษฎีรหัส                   3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป                3(3-0-6) 45 50 - - 50 - - 100 
322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้    3(3-0-6)        45 50 - - - 50 - - 100 
322-442 เมเชอร์และปริพันธ์เลอเบก3(3-0-6) 45 100 - - - - - - 100 
322-443 ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์ 
            เบื้องต้น                      3(3-0-6) 

45 100 - - - - - - 100 

322-452 กระบวนการสโตแคสติก 
            ส าหรับการเงิน              3(3-0-6) 

 
45 

 
40 

 
20 

 
- 

 
- 

 
40 

 
- 

 
- 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

322-453 การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น 3(3-0-6) 45 50 10 - - 40 - - 100 
322-492 โครงงานทาง 
            คณิตศาสตร์ 2               3(0-0-9) 

- - - 100 - - - - 100 

332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่              3(3-0-6) 45 70 5 - 15 10 - - 100 
332-306 กลศาสตร์ควอนตัม 
            เบื้องต้น                      3(3-0-6) 

 
45 

 
70 

 
5 

 
- 

 
- 

 
25 

 
- 

 
- 

 
100 

344-211 โครงสร้างข้อมูล             3(2-2-5) 30 40 - - 5 5 ปฏิบัติการ 50 100 
344-231 ระบบสารสนเทศ 
            ทางธุรกจิ                     3(2-2-5) 

 
30 

 
40 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

 
ปฏิบัติการ 

 
50 

 
100 

344-242 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
            เบื้องต้น                      3(2-2-5) 

 
30 

 
40 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

 
ปฏิบัติการ 

 
50 

 
100 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ  
 

รวม 
ร้อยละ 
100 

ระบ ุ
จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

344-311 การวิเคราะห์และออกแบบ 
            ขั้นตอนวิธี                     3(3-0-6) 

 
45 

 
50 

 
- 

 
20 

 
10 

 
20 

 
- 

 
- 

 
100 

344-361 หลักการระบบฐานข้อมูล    3(2-2-5) 30 40 5 - - 5 ปฏิบัติการ 50 100 
344-362 การวิเคราะห์และออกแบบ 
            สารสนเทศ                    3(2-2-5)        

 
30 

 
40 

 
- 

 
- 

 
5 

 
5 

 
ปฏิบัติการ 

 
50 

 
100 

346-221 ความน่าจะเป็นส าหรับ 
            สถิติศาสตร์                    3(3-0-6) 

 
45 

 
60 

 
- 

 
10 

 
10 

 
20 

 
- 

 
- 

 
100 

346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1    3(3-0-6) 45 50 - 25 - 25 - - 100 
346-241 การประกันภัยเบื้องต้น      3(3-0-6) 45 70 8 - - 20 - - 100 
346-242 การวิจัยด าเนินการ 1        3(2-2-5) 60 50 - - 25 25 - - 100 
346-322 คณิตสถิติศาสตร์ 1           3(3-0-6) 45 50 - - - 25 ฝึก

ปฏิบัติการ 
25 100 

346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2           3(3-0-6) 45 50 - - - 25 ฝึก 
ปฏิบัติการ 

พิสูจน์
ทฤษฎี 

26 101 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบรรยาย และการจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active Learning 
ร้อยละของการสอน 
แบบบรรยายของ 
จ านวนชั่วโมงตาม 

หน่วยกิต 

ร้อยละของการจัดการเรียนรู้แบบต่าง ๆ 

 
 

รวม 
ร้อยละ 
100 ระบ ุ

จ านวน 
ชั่วโมง
บรรยาย 

ระบ ุ 
ร้อยละ 

ใช้สื่อ/วิดีโอสั้น ๆ 
ประกอบการจัดการ 
เรียนรู้ การอภิปราย 
ค้นคว้าในชั้นเรียน 

แบบ 
โครงงาน 

แบบใช้
ปัญหา  
เป็นฐาน 

แบบเน้น
ทักษะ 

กระบวน 
การคิด 

แบบอ่ืน ๆ 
ระบุการ
จัดการ
ความรู้ 

ระบุ 
ร้อยละ 

346-332 การวิเคราะห์การถดถอย 
            เชิงเส้นเชิงเดียว               3(2-2-5) 

 
60 

 
30 

 
- 

 
- 

 
10 

 
10 

ฝึก
วิเคราะห์ 

 
50 

 
100 

346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต     3(3-0-6) 45 49 6 - - 45 - - 100 
460-104 หลักการเงิน                   3(3-0-6) 45 50 - - 25 25 - - 100 
460-203 การจัดการด าเนินงาน        3(3-0-6) 45 50 20 - 15 15 - - 100 
876-102 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  3(3-0-6) 30 67 8 - - 25 - - 100 
879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6) 24 53.3 15.6 - 8.9 8.9 ลงพื้นที่ 13.3 100 

 

        หมายเหตุ     รายวิชาตอ้งจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนชั่วโมงตามหน่วยกิต  และ 
                         หลักสูตรต้องจัดการสอนที่เน้น active learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาในหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค. 
เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) และหลักสูตรปรับปรุงใหม่กับ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 

 

ก. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร ปรัชญาของหลักสูตร และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเมื่อ
ปี พ.ศ. 2551 ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ก าหนดให้ทุกคณะที่ยังไม่ถึงก าหนดปรับปรุงหลักสูตรใน
ปี พ.ศ.2553 ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 ภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
จึงเห็นว่าควรปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ (1) เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (2) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (3) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (มคอ.1) 
พ.ศ. 2553 (4) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ซึ่งก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตรา 23 เรื่องแนวการ
จัดการศึกษา ที่ต้องเน้นความส าคัญทั้งทางด้านความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา วรรค 2 ในเรื่อง
การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
วรรค 5 ในเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ 
และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (5) ความก้าวหน้า
ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

   

เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งนับเป็น
ระยะเวลา 5 ปีมาแล้ว ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ จึงเห็นว่าควรปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของ
หลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับ (1) เกณฑ์มาตรฐานของคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะต้องปรับปรุง
หลักสูตรทุก ๆ  5 ปี (2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2548 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (3) 
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (มคอ.1) พ.ศ. 2553   (4) พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งก าหนดไว้ในหมวด 4 มาตรา 23 เรื่องแนว
การจัดการศึกษา ที่ต้องเน้นความส าคัญทั้งทางด้านความรู้  
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดับการศึกษา วรรค 2 ในเรื่องการจัดการ การ
บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน วรรค 5 ในเรื่องความรู้และทักษะใน
การประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข   (5) 
ความก้าวหน้าทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
         ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มีสาระการ
ปรับปรุงดังต่อไปนี้ 

   1.  ให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
   ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (Thai Qualification  
   Framework : TQF)  

    2. ให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
       ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
       (มคอ.1) พ.ศ. 2553 

3. เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ  
   เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเอง 
   ถนัดและสนใจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4. จัดจ าแนกรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้ถูกต้อง 
   เหมาะสมตามประเภทของวิชาที่ควรเป็น 

ปรัชญาของหลักสูตร 
      บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการ
ให้เหตุผลที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถ
แก้ปัญหาและน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับ
ศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ   ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนสามารถศึกษา
หาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมีศาสตร์และศิลป์
ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและรับใช้
สังคม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
        1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ และสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพสาขาต่าง ๆ 
        2.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการ 
เรียนรู้และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความคิด
สร้างสรรค์และใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
        3.  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม  
มีความตระหนักในหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม   

         ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้เป็นการปรับปรุงใหญ่ 
ซึ่งสาระการปรับปรุงมีดังต่อไปนี้ 

1.  ให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 (Thai Qualification  
    Framework : TQF)  

    2.  ให้หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
        ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
        (มคอ.1) พ.ศ. 2553 

3.  เพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 
    เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่ตนเอง 
    ถนัดและสนใจได้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
4.  จัดจ าแนกรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรให้ถูกต้อง 
    เหมาะสมตามประเภทของวิชาที่ควรเป็น 

ปรัชญาของหลักสูตร 
บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาและการให้เหตุผล

ที่ถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์ สามารถแก้ปัญหาและน าความรู้
ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสามารถศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง รวมทั้งมี
ศาสตร์และศิลป์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีปณิธานในการช่วยเหลือผู้อ่ืนและรับใช้
สังคม 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
         เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ ดังนี้ 
        1. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
รับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
        2. มีความรู้และทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนมีความใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความรู้ใหม่ โดย
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
        3.  มีความสามารถในการจัดระบบความคิด คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดสร้างสรรคน์วัตกรรม   ตลอดจน 
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หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้วิ ธีการและความรู้
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
        4.  มีความสามารถในการสังเกต และยอมรับ
ความจริงจากหลักฐาน ตามทฤษฎีที่ปรากฎและมี
ค าอธิบายหลักฐานเหล่านั้นตามตรระในหลักวิชา 
        5.  มีความพร้อมในการท างานอยู่เสมอและมีควา
มุ่งม่ันในการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน และพัฒนาสังคม  
       6.  มีความสามารถในการใช้ภาษในการสื่อสารและ
ใช้เทคโนโลยีได้ดี 
       7.   มีความสามารถสู ง ในการน าความรู้ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติไปใช้ในการวิเคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 
      8.  มีความสามารถในการบริหารจัดการและท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

 
 ข. โครงสร้างหลักสูตร 

 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา 

เกณฑ์ขั้น
ต่่าของ 
สกอ. 

(หน่วยกิต) 

 
หลักสูตรเดิม 
(หน่วยกิต) 

เกณฑ์ขั้นต่่า
ของสกอ. 
และมคอ.1 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตร 
ปรับปรุงใหม่ 
(หน่วยกิต) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1) กลุ่มวิชาภาษา 
    2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
    3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30 30 
12 
10 
8 

30 30 
12 
12 
6 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
    1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
    2) กลุ่มวิชาบังคับ 
    3) กลุ่มวิชาเลือก 

72 99 
24 
42 
33 

84 
24 
* 
* 

99 
24 
42 
33 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 
                                  รวม 120-150 135 120-150 135 
 

 * จ านวนหน่วยกิตเม่ือรวมกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานแล้ว ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 
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  ค. หลักสูตร 
 

หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา                                 12 หน่วยกิต 
     890-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน    3(2-2-5) 
     890-102 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน3(3-0-6) 
     895-125 การใช้ภาษาไทย                          3(2-2-5) 
และเลือกวิชาภาษาอังกฤษอ่ืน ๆ อีก 3 หน่วยกิตจากรายวิชา 
ต่อไปนี้ 
     890-221 การปรับปรุงการอ่านภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
     890-223 การอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ     3(3-0-6) 
     890-231 การสื่อสารภาษาอังกฤษ                 3(3-0-6) 
                  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     890-261 ภาษาอังกฤษในที่ท างาน                 3(3-0-6) 
     890-351 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ            3(3-0-6) 
                 เพ่ือการศึกษาต่อ 
     890-361 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสัมครงาน        3(3-0-6) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาภาษา                             12 หน่วยกิต 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
และเลือกวิชาภาษาอังกฤษอื่น ๆ อีก 6 หน่วยกิต  จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
 
         คงเดิม 
เพ่ิมรายวิชาเลือกใหม่ 
890-214 เสริมทักษะด้านการฟังและพูด          3(3-0-6) 
890-222 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
890-224 การแปลเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
890-226 ไวยากรณ์อังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
            ในชวีิตจริง                                  3(3-0-6) 
890-227 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น          3(3-0-6) 
890-241 การฟังและพูดเชิงธุรกิจเบื้องต้น         3(3-0-6) 
890-245 ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจ                3(3-0-6) 
890-251 การอ่านงานเขียนวิชาการอังกฤษ       3(3-0-6) 
890-252 การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ      3(3-0-6) 
896-125 การใช้ภาษาไทย                           3(2-2-5) 
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หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    12 หน่วยกิต 
     315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1                1(0-0-3) 
     640-101  สุขภาวะกายและจิต                     3(2-2-5) 
     895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต             3(2-2-5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
และให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในสาขากีฬาพลศึกษา หรือ 
นันทนาการ จ านวน 1 หน่วยกิต และเลือกเรียนรายวิชาใน
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า  
2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
         895-101 พฤติกรรมศาสตร์                     3(3-0-6) 
         895-203 จิตวิทยาทั่วไป                         3(3-0-6)          
         895-205 เศรษฐศาสตร์และการปกครอง     2(2-0-4) 
         895-303 เศรษฐศาสตร์เพ่ือชีวิต                3(3-0-6) 
 
 
 
 
 
 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 หน่วยกิต 
         คงเดิม  
         ย้ายไปเป็นวิชาเลือก และเปลี่ยนรหัสวิชา 
         ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
เลือกเรียน 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
     001-101 อาเซียนศึกษา                         3(3-0-6) 
     001-131 สุขภาวะกายและจิต                  3(2-2-5) 
     847-194 กฎหมายเพื่อการประกอบอาชีพ 
                 และการด าเนินชีวิตประจ าวัน       3(2-2-5) 
     895-135 สุนทรียศาสตร์แห่งชีวิต              3(2-2-5)        
     895-171 ภูมิปัญญาในการด าเนินชีวิต         3(2-2-5)        
 
และให้นักศึกษาเลือกรายวิชาในสาขากีฬาพลศึกษา หรือ 
นันทนาการ จ านวน 1 หน่วยกิตและเลือกเรียนรายวิชาใน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 
4 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
 
เพ่ิมรายวิชาเลือกใหม่ 
895-xxx วิชากีฬา พลศึกษา หรือนันทนาการ      1(x-y-z) 
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หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        8 หน่วยกิต 
    315-201 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสังคม      3(3-0-6) 
    345-102 คอมพิวเตอร์และการโปรแกรม          3(2-2-5) 
 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
จากรายวิชาต่อไปนี้ 
 190-404 ธรรมชาติบ าบัด                             2(2-0-4) 
 315-103 ความรู้ทั่วไปทางด้านทรัพย์สิน            2(2-0-4) 
             ทางปัญญา 
336-212 ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 2(2-0-4) 
336-213 สารพิษในชีวิตประจ าวัน                      2(2-0-4) 
340-102 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์                        3(3-0-6) 
340-327 วิทยาศาสตร์ประจ าวัน                        2(2-0-4) 
342-200 พอลิเมอร์ในชีวิตประจ าวัน                   2(2-0-4) 
345-101 คอมพิวเตอร์และการประยุกต์               3(2-2-5) 

3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์    6 หน่วยกิต 
    ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
          คงเดิม 
 

และให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาในกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จ านวนไม่น้อยกว่า  3  
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
         ตัดออก 
         คงเดิม 
 
        คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         เปลี่ยนรหัสวิชาเป็น 340-235 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
เพิ่มรายวิชาเลือกใหม่ 
     336-211 เภสัชวิทยาทั่วไป                      2(2-0-4) 
     347-100 สถิติในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                             99  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน                24 หน่วยกิต 
    322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1                     3(3-0-6) 
 
    322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2                     3(3-0-6) 
 
    324-101 เคมีทั่วไป 1                                 3(3-0-6) 
    324-102 เคมีทั่วไป 2                                 3(3-0-6) 
    325-101 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1                    1(0-3-0) 
    330-101 หลักชีววิทยา 1                            3(3-0-6) 
    331-101 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1                1(0-3-0) 
    332-101 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1                            3(3-0-6) 
    332-102 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน 2                            3(3-0-6) 
    332-111 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1               1(0-2-1) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                           99 หน่วยกิต 
   1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน         24 หน่วยกิต 
 ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และเปลี่ยนเป็น 322-101 
        แคลคูลัส 1 
 ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนเป็น 322-102 
        แคลคูลัส 2 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
2)  กลุ่มวิชาบังคับ                                51 หน่วยกิต 
    ส่าหรับหลักสูตรปกติ                          42 หน่วยกิต 
    ส่าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา                 48 หน่วยกิต 
    322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง                         3(3-0-6) 
    322-211 หลักคณิตศาสตร์                           3(3-0-6) 
    322-232 พีชคณิตเชิงเส้น                            3(3-0-6) 
    322-251 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์     2(1-2-3) 
    322-252 วิธีเชิงตัวเลข                                3(3-0-6) 
    322-331 ทฤษฎีจ านวน 1                            3(3-0-6) 
    322-334 พีชคณิตนามธรรม 1                      3(3-0-6) 
    322-341 คณิตวิเคราะห์ 1                           3(3-0-6) 
    322-343 สมการเชิงอนุพันธ์                         3(3-0-6) 
    322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
    322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์                  1(0-2-1) 
    322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1              3(0-9-0) 
    344-141 การโปรแกรมเชิงโครงสร้าง               3(3-0-6) 
    346-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็น                     3(3-0-6) 
    347-204 ความน่าจะเป็นและสถิติ                  3(3-0-6) 
 
ส่าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา 
   322-482 สหกิจศึกษา                                6(0-0-18) 
 

2) กลุ่มวิชาบังคับ                            
    ส่าหรับหลักสูตรปกติ                       42 หน่วยกิต 
    ส่าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา              45 หน่วยกิต 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
    ปรับปรุงชื่อวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
         คงเดิม 
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-234 
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-331 
         คงเดิม 
  เปลี่ยนรหัสรายวิชาเป็น 322-351 
        คงเดิม  
         คงเดิม 
         คงเดิม 
  เปลี่ยนเป็น 345-241 หลักการโปรแกรม 
  ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
         คงเดิม 
 
 
ไม่บังคับรายวิชาโครงงาน 1 
 
รายวิชาบังคับเพิ่ม 
      322-112 รากฐานคณิตศาสตร์                 3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
3) กลุ่มวิชาเลือก                                  33 หน่วยกิต 
ส่าหรับหลักสูตรปกติ                              33 หน่วยกิต 
ส่าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา                     27 หน่วยกิต 
         นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
    322-322 ทฤษฎีกราฟ                                3(3-0-6) 
    322-324 คณติศาสตร์เชิงการจัด                    3(3-0-6) 
    322-335 พีชคณิตนามธรรม 2                      3(3-0-6) 
    322-332 ทฤษฎีจ านวน 2                            3(3-0-6) 
    322-342 คณิตวิเคราะห์ 2                           3(3-0-6) 
    322-346 ทอโพโลยี                                   3(3-0-6) 
    322-348 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์          3(3-0-6) 
    322-351 ทฤษฎีการหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น    3(3-0-6) 
    322-352 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
                เบื้องต้น                                     3(3-0-6) 
    322-354 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย                   3(3-0-6) 
    322-356 สมการเชิงปริพันธ์เชิงเส้น                3(3-0-6) 
    322-358 การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต                3(3-0-6) 
    322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์              1(0-0-3) 
    322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์    1(0-0-3) 
    322-411 ทฤษฎีเซต                                  3(3-0-6) 
    322-421 ทฤษฎีรหัส                                  3(3-0-6) 
     
    322-431 ทฤษฎีกึ่งกรุป                               3(3-0-6) 
    322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้                   3(3-0-6) 

    322-442 เมเชอร์และปริพันธ์เลอเบก               3(3-0-6) 
    322-443 ฟังก์ชันนัลวิเคราะห์เบื้องต้น             3(3-0-6) 
    322-452 วิธีเชิงตัวเลขส าหรับสมการ 
                เชิงอนุพันธ์ย่อย                            3(3-0-6)    
    322-492 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 2              3(0-9-0) 

3) กลุ่มวิชาเลือก                               
ส่าหรับหลักสูตรปกติ                           33 หน่วยกิต 
ส่าหรับหลักสูตรสหกิจศึกษา                  30 หน่วยกิต 
          นักศึกษาเลือกเรียนจากกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้ 
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
   ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
   เพ่ิมรายวิชาบังคับก่อน 
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-332 
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-334 
   ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
         คงเดิม 
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-354 
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-353 
   ปรับปรุงชื่อวิชา และปรับปรุงเนื้อหารายวิชา     
     
   เปลี่ยนรหัสวชิาเป็น 322-356 
         ตัดออก 
   ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
   เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังก่อน และปรับปรุงค าอธิบาย   
   รายวิชา 
   ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา 
   เปลี่ยนแปลงรายวิชาบังคับก่อน 
   ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
         คงเดิม 
    เปลี่ยนรหัสรายวชิาเป็น 322-451  และปรับปรุง 
    เนื้อหารายวิชา 
         คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
       
       
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
     322-212 อสมการ                                3(3-0-6) 
     322-236 ทฤษฎีพหุนาม                         3(3-0-6) 
     322-242 เรขาคณิตแบบยุคลิด                 3(3-0-6) 
     322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์ทางการเงิน    3(3-0-6) 
     322-254  เวกเตอร์แคลคูลัสในฟิสิกส์         3(3-0-6) 
     322-333 พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น             3(3-0-6) 
     322-336 ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น  3(3-0-6) 
     322-343 เรขาคณิตเชิงเส้น                     3(3-0-6) 
     322-345 เรขาคณิตแผนใหม่                    3(3-0-6) 
     322-347 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
     322-355 กระบวนการสุ่มเบื้องต้น             3(3-0-6) 
     322-359 คณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ทฤษฎี         3(3-0-6) 
     322-452 กระบวนการสโตแคสติก              
                 ส าหรับการเงิน                        3(3-0-6) 
     322-453 การแปลงเวฟเลตเบื้องต้น           3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาสถิติ 
     346-242 การวิจัยด าเนินการ 1                    3(2-2-5) 
     346-321 เทคนิคการชักตัวอย่าง                   3(3-0-6) 
     346-322 คณติสถิติศาสตร์ 1                       3(3-0-6) 
     346-332 การวิเคราะห์การถดถอย                3(2-2-5) 
 
     346-333 การออกแบบการทดลองเบื้องต้น       3(2-2-5) 
     346-341 เทคนิคการพยากรณ์                     3(2-2-5) 
     346-342 คณิตศาสตร์ประกันภัย                   3(3-0-6) 
     346-343 การด าเนินการวิจัย 2                    3(2-2-5) 
     346-432 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ             3(3-0-6) 
     346-441 เทคนิคการจ าลอง                        3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาสถิติ 
  คงเดิม 
  เปลี่ยนเป็น 346-222 เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 
  คงเดิม 
  เปลี่ยนเป็น 346-332 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น 
  เชิงเดียว 
  เปลี่ยนรหัสเป็น 346-434 
  ตัดออก 
  เปลี่ยนเป็น 346-342 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 
  คงเดิม 
346-433 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ              3(3-0-6) 
         คงเดิม 
เพิ่มรายวิชา 
  346-241 การประกันภัยเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
  346-323 คณิตสถิติศาสตร์ 2                      3(3-0-6) 
  346-443 สถิติส าหรับการควบคุมคุณภาพ       3(3-0-6) 
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หลักสูตรเดิม(ปรับปรุง พ.ศ. 2554) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
     344-211 โครงสร้างข้อมูล                                3(3-0-6) 
     344-212 การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี      3(3-0-6) 
     344-241 การโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น               3(2-2-5) 
     344-261 การประมวลผลขอ้มูลทางธุรกิจ             3(2-2-5) 
     344-361 หลักการระบบฐานข้อมูล                     3(2-2-5) 
     344-362 องค์ประกอบแฟ้มข้อมูลและการจัดการ    3(2-2-5) 

 
         คงเดิม 
         เปลี่ยนรหัสเป็น 344-311 และค าอธิบายรายวิชา 
         เปลี่ยนรหัสเป็น 322-242 และค าอธิบายรายวิชา 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         คงเดิม 

กลุ่มวิชาฟิสิกส ์
     332-205 ฟิสิกส์แผนใหม่                                 3(3-0-6) 
     332-306 กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น                  3(3-0-6) 
 

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
      332-204 กลศาสตร์                            3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพิเศษ 
     322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์            3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาพิเศษ 
         คงเดิม 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
     460-104 หลักการเงิน                               3(3-0-6) 
     460-203 การจัดการด าเนินงาน                    3(3-0-6) 
     461-101 หลักการบัญชีเบื้องต้น                   3(3-0-6) 
     473-201 การบริหารการเงิน                        3(3-0-6) 
     473-300 หลักการลงทุน                            3(3-0-6) 
     473-302 การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน      3(3-0-6) 
     473-307 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงิน      3(3-0-6) 
     473-405 การลงทุนในตราสารหนี้                 3(3-0-6) 
     473-407 ตลาดตราสารอนุพันธ์                    3(3-0-6) 
     473-412 วิศวกรรมทางการเงิน                    3(3-0-6) 
     876-101 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น              3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ 
         คงเดิม 
         คงเดิม 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
         ตัดออก 
    เปลี่ยนรหัสรายวชิาเป็น 876-102 
เพิ่มรายวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   879-231 ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง             3(3-0-6) 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                            6  หน่วยกิต 
 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี                        6  หน่วยกิต 
      เพิ่มเติม  
                สามารถเรียนในมหาวิทยาลัย  และต่าง 
ประเทศ 
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ภาคผนวก ง. 
ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการ ของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร และอาจารย์ประจ่า 

 
 

ภาระงานสอน และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่าหลักสูตร 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก่าธร ไชยลึก  
  

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1(Basic Mathematics I) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
322-346 ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology) 
322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 (Mathematical Analysis I) 
322-342 คณิตวิเคราะห์ 2 (Mathematical Analysis II) 
322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ (Differentiable Manifolds) 

  322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์1 (Project in Mathematics I) 
 

ปริญญาโท 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Its Applications) 
322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 
322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis) 

  322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
        1.   M.  Senmoh and K.  Chailuek, Equivalent Conditions for a Function being in a 
Generalized Bergmen Space, Proceedings of the 17th  Annual meeting in Mathematics (AMM 
2012), 26-27 April 2012, 225-233. 
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2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราชัย  ก้องศิริวงศ์ 
  

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 

 322-331 ทฤษฎีจ านวน 1 (Number Theory I) 
 322-331 ทฤษฎีจ านวน 2 (Number Theory II) 

322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
322-411 ทฤษฎีเซต (Set Theory) 
 

ปริญญาโท 
322-501 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ (Linear Algebra and Its Applications) 

 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1.  S. Kongsiriwong and S. Prugsapitak, On the number of solutions of the Tarry-Escott  

problem of degree two and the Tarry- Escott like problem over finite fields, Periodica 
Mathematica Hungarica, 69(2014), 190-198. 

2. O.Tripak and S. Kongsiriwong, Explicit iteration method for common fixed points of  
a finite family of generalized asymptotically nonexpansive nonself mappings, Thai J.  Math. , 
9(2011), 521-530. 

3. C. Nupet and S. Kongsiriwong, Two Simple Proofs of Winquist’s Identity, Electron.  
J. Comb. 17(2010), R116, 6 p. 
 
3.  อาจารย์ ดร.นัฐดา   จิเบ็ญจะ 

 

    ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
 322-343 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) 
 322-252 วิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods) 
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 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 

ระดับปริญญาโท 
 322-543 การหาค่าเหมาะสุดเบื้องต้น (Introduction to Optimization Theory) 

 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 

          1.  T. Piyaanankul, N. Jibenja and A. Kammanee, Mathematical  Model of  

Methamphetamine Epidemics, Proceedings of the 19th Annual Meeting in Mathematics 

(AMM2014), 20-22 March  2014, 135-144. 

ต ารา 
          1.  นัฐดา จิเบ็ญจะ, สมการเชิงอนุพันธ์, โรงพิมพ์ดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2556. 

ผลงานอ่ืน ๆ 
1.  นัฐดา จิเบ็ญจะ, เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีเชิงตัวเลข, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ   

คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 2557 
 
4.  อาจารย์ ดร.พิสมัย   กิตติภูมิ 
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
        322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
  322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
       322-203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 (General Mathematics III) 
          322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
       322-203 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3 (General Mathematics III) 
       322-348 อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่าขอบ (Fouries Series and Boundary Value Problems) 
  322-451 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
  322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1.  P. Kittipoom, G. Kutyniok and W.-Q Lim, Construction of Compactly Supported 
Shearlet Frame, Constr. Approx. 35(2012), 21-72.   

2.  P. Kittipoom, G. Kutyniok and W.-Q Lim, Irregular Shearlet Frames: Geometry and 
Approximation Properties, J. Fourier Anal. Appl. 17(2011), 604-639.   
 
5.  อาจารย์ ดร.สมพงษ์  ฉุยสุริฉาย 
  

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
 322-211 หลักคณิตศาสตร์ (Principles of Mathematics) 
 322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
 322-346 ทอพอโลยี (Topology) 
 322-411 ทฤษฎีเซต (Set Theory) 
 322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (อสมการ) (Special Topics in Mathematics (Inequalities)) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ปริญญาโท 
 322-523 การวิเคราะห์เชิงซ้อน (Complex Analysis) 
 346-501 ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Probability Theory) 
 346-502 คณิตสถิติศาสตร์ (Mathematical Statistics) 
 

 ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 
1.  S. Chuysurichay, Strong shift equivalence and positive doubly stochastic matrices,  

Linear  Algebra Appl., 467(2015), 15-28. 
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หนังสือและต ารา 
1.  ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบัน.  หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ   

คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 :  ล่าดับและอนุกรม.  กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) 

จ ากัด;  2557. 

ภาระงานสอน และผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ่า 
 

1.   รองศาสตราจารย์ ดร. จันทนา   ไอยรากาญจนกุล  
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 

322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II) 
 322-201 คณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Mathematics) 
 322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 (Mathematical Analysis I) 

322-346 ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology) 
          322-462 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (ทฤษฎีมาตราเลอเบส์ก)  

   Special Topic in Mathematics (Lebesgue Measure Theory) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 

 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ระดับปริญญาโท 
 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 
          322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 
1. J. Ayaragarnchanakul, Convergence Criteria of Viscosity Common Fixed Point   

Iterative Processfor Asymptotically Nonexpansive Semigroup in Banach Spaces, Journal of  
Nonlinear and Convex Analysis, 3(2015), 521-528. 

2. J. Ayaragarnchanakul, Convergence Criteria of Viscosity Common Fixed Point   
Iterative  Process for Asymptotically Nonexpansive Nonself Mappings  in Banach Spaces, 
Thai  Journal of Mathematics, 9 (2011),  423-432. 
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ต ารา 
1.  จันทนา ไอยรากาญจนกุล,  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  คณะ 

วิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555. 
 

เอกสารประกอบการสอน 
     1.  จันทนา ไอยรากาญจนกุล, เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง, ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

และสถิต ิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 
          2. จันทนา ไอยรากาญจนกุล, เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตวิเคราะห์, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ     
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 

 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รณสรรพ์  ชินรัมย์ 
  

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 
  322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
  322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
  322-397 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์ (Mini Project in Mathematics) 
  322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 

322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

 ปริญญาโท 
322-511 พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 
322-581 ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory) 

  322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

        1. R. Tanyawong, R. Srithus and R. Chinram, Regular subsemigroups of the semigroups of 
transformations preserving a fence, Asian- European Journal of Mathematics, 9(2016) , Article 
Number 1650003. 

        2.  R. Chinram, Magnifying elements on Γ-semigroups, Far East Journal of Mathematical  
sciences, 83(2013), 65-73. 
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       3.  N. Yaqoob, R. Chinram, A. Ghareeb and M. Aslam, Left almost semigroups characterized 
By their interval valued fuzzy ideals, Afrika Mathematika, 24(2013), 231-245. 

       4.  Faisal, N. Yaqoob and R. Chinram, A Note on (, vq k)-fuzzy -ideals of  -
semigroups, Applied Mathematical Sciences 6(2012), 5013-5028. 

  5.  P. Choosuwan and R. Chinram,  A study on quasi-ideals in ternary semigroups,   
International Journal of Pure and Applied Mathematics 77(2012). 639-647.  

6. N. Yaqoob and R. Chinram,  On prime (m, n) bi-ideals and rough prime (m, n) bi-ideals 
 in semigroups, Far East Journal of Mathematical Sciences 62(2012). 145-159. 
      7.  S. Baupradist, R. Chinram,  Remark on bi-ideals and quasi-ideals of variants of regular  
 rings,  Journal of Mathematics and Statistics 7(2011).  78-80. 
      8.  S. Saelee, S. and R. Chinram, A study on rough, fuzzy and rough fuzzy bi-ideals of ternary 
Semigroups, IAENG International, Journal of Applied Mathematics 41(2011). 172-176.  
      9.  S. Baupradist and R. Chinram, The intersection property of quasi-ideals in rings of strictly   
Upper triangular matrics over Zm,  International, Journal of Pure and Applied Mathematics,  
69(2011). 445-452. 
 
3.   รองศาสตรจารย์ ดร.วรายุ บุญปกครอง 

 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1(Basic Mathematics I) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2(Basic Mathematics II) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1(General Mathematics I) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics II) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
322-343 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) 
322-346 ทอพอโลยีเบื้องต้น (Introduction to Topology) 
322-462 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 2 (ทฤษฎีมาตราเลอเบส์ก)  

  (Special Topic in Mathematics II (Lebesgue Measure Theory)) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
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322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 322-496 อนุกรมฟูเรียร์และข้อปัญหาค่าขอบ (Fourier Series and Boundary Value Problems) 
 

 ปริญญาโท 
 322-522 การวิเคราะห์เชิงจริง (Real Analysis) 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
1.  V. Boonpongkrong, Kurzweil-Henstock integration on manifolds, Taiwanese Journal of  

Mathematics, 15(2011), 559-571. 
2.  V. Boonpongkrong, Chew Tuan Seng and Lee Peng Yee, On Divergence theorem 
on  

 Manifolds, Mathematical Analysis and Applications, 397(2013), 182-190. 
 
4.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด ยุทธานันท์ 
 

     ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
322-271  คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematics III) 
322-335  พีชคณิตนามธรรม 1 (Abstract Algebra I) 

 322-334  พีชคณิตนามธรรม 2  (Abstract Algebra II) 
 322-421  ทฤษฎีรหัส (Coding Theory) 

322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 

 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
     1.  B. Yuttanan, Ramanujan’s alternative quartic theory of theta functions, J. Math. 

Anal. Appl.  430(2015), 205–230. 
2.  V. Laohakosol and B. Yuttanan, Iterates of Increasing Sequences of Positive 

Integers, Aequat.   Math. 87(2014),  89-103. 
3.  M. Rogers and B. Yuttanan, Modular Equations and Lattice Sums, Springer  

Proceedings  in Mathematics and Statistics. 50(2013), 667-680. 
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4.  B. Yuttanan, New Modular Equations in the Spirit of Ramanujan, Ramanujan J.  
29(2012),  257-272. 

5.  B. Yuttanan, New properties for the Ramanujan-Gollnitz-Gordon continued  
fraction, Acta Arith. 151(2012),  293-310. 
 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  พฤกษาพิทักษ์ 

 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
 322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
 322-201 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (Basic Mathematics III) 
 322-203 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 (Basic Mathematics III) 
 322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์  (Mini Project in Mathematics) 
 322-461 หัวข้อพิเศษพิเศษทางคณิตศาสตร์ (ทฤษฎีจ านวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น) 
     Special Topic in Mathematics (Introduction to Algebraic Number Theory) 

 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ปริญญาโท 
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 

           1.  S. Kongsiriwong and S. Prugsapitak, On the number of solutions of the Tarry-
Escott problem of degree two and the Tarry-Escott like problem over finite fields, Periodica 
Mathematica Hungarica, 69(2014), 190-198. 

2.  S. Damkaew and S. Prugsapitak, Complete residue systems in the ring of matrices  
over Euclidean domains and a greatest common divisor of matrices, International Journal 
of Pure and Applied Mathematics, 87(2013), 421-430.  

3.  W. Intrarapak and S. Prugsapitak, On some Diophantine problems in 2x2 integer  
matrices, ScienceAsia, 39(2013), 653-655.   

4.  S. Prugsapitak, The Tarry-Escott problem of degree two, Periodica Mathematica  
Hungarica, 65(2012), 157-165.  
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5.  S. Prugsapitak and V. Laohakosol, Some families of Diophantine quadruples,  
ScienceAsia, 37(2011) , 152-159. 

 

ผลงานอ่ืน ๆ 
1. สุภาวดี พฤกษาพิทักษ์, ความมหัศจรรย์ของทศนิยมซ้ า, วารสารคณิตศาสตร์, ปริมา 57  

ฉบับที ่650-652 (พ.ย.2555 - ม.ค.2556), 65-70 
 
6.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ  ตรีภักดิ์  

 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
 322-232 พีชคณิตเชิงเส้น (Linear Algebra) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

 ปริญญาโท 
 322-523 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 
 322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 

 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1. S. Kamkong and O.Tripak, Common Fixed Point Theorems for the Finite Family of 

Uniformly Quasi- sup (f_n) Lipschitzian Mappings and g_n-Expansive Mappings in Convex 
Metric Spaces, Thai Journal of Math., 13(2015), 307-317. 

          2.  B.K. Das,  J.M. Lindsay  and Tripak, O.,  Sesquilinear quantum stochastic analysis 
in Banach space, Journal of Mathematical Analysis and Applications, 409(2014), 1031-1051. 

 3. O. Tripak, Convergence Theorems with a Modified Noor-Type Iterative Scheme in     
Convex Metric Space, JP Fixed Point Theory and Applications,  8(2013), 15-28. 
           4. O. Tripak  and S. Kongsiriwong, Explicit Iteration Method for Common Fixed Points 
of a Finite  Family of Generalized Asymptotically Nonexpansive Nonself Mappings, Thai 
journal of Mathematics, 9(2011),  521-530. 
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7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติพร  จิโรจน์กุล  
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 
 322-100 คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  

  (Mathematics Statistics and Computer in Everyday Life) 
  322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
  322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
  322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 (General Mathematics I) 

 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 

 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 - 
 
8.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา  จันทร์ประทีป 
  

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 

 322-231 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐาน (Basic Linear Algebra) 
 322-234 ทฤษฎีจ านวน 1 (Number Theory I) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ต ารา 

 นันทิยา จันทร์ประทีป, พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับสถิติ, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  
คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 
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9.  อาจารย์ ดร.กวินพัฒน์  สิริกานติโสภณ  
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป  1 (General Mathematics I) 
322-104 คณิตศาสตร์ทั่วไป  2 (General Mathematics II) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
322-352 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น (Introduction to Mathematics Model) 
322-392 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์  

                      (Introduction to  Mathematical Modeling)  
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 - 

 
10.  อาจารย์ ดร. กิติพล นวลทอง 

 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 

 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 

322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (กระบวนการ เฟ้นสุ่มเบื้องต้น) 
  Special Topic in Mathematics (Introduction to Random Process) 
322-461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (คณิตศาสตร์การเงิน) 
  Special Topic in Mathematics (Financial Mathematics) 

 322-391 โครงงานขนาดย่อมทางคณิตศาสตร์  (Mini Project in Mathematics) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
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ปริญญาโท 
     322-533 ทฤษฎีเวฟเล็ต (Wavelet Theory) 

322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations)  
322-693 วิทยานิพนธ์ (Thesis) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1.  K. Nualtong and E. Schulz, Wavelet Synthesis of continuous Brownian sheet, Int. 

Journ. of Mathematical Analysis, 6 (2012), 1763-1789. 
 
11.  อาจารย์ฉลาด  เจียรนัย 
  

 ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 

 322-100 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน (Mathematics in Everyday Life) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
322-202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (Basic Mathematics IV) 
322-272 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 4 (Physical Science Mathematics IV) 

  322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 - 

 
12.  อาจารย์ ดร.พริม  พลันสังเกตุ 
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
 322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
 322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น (Introduction to Complex Variables) 
 322-441 แมนิโฟลด์หาอนุพันธ์ได้ (Differentiable Manifolds) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
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ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
บทความวิจัย 
1.  P. Plansangkate, Compactified twistor Fibration and Topology of Ward unitons,  

Journal of Geometry and Physics, 104(2016), 1-18. 
2.  M. Dunajski,  and P. Plansangkate, Scalar-flat Kähler metrics with conformal 

V symmetry. Class. Quantum Grav. 28(2011), Article Number 125004. 
ผลงานอ่ืน ๆ 
1.  พริม  พลันสังเกตุ,  งานวิจัยเรื่อง “Twistor correspondence for uniton solutions of 

Wardchiral model”, ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประเภท  

พัฒนานักวิจัยปีงบประมาณ 2556. 

 

13.  อาจารย์ ดร.มนทกานติ เพชรอภิรักษ์ 
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ระดับปริญญาตรี 

 322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
 322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
 322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
 322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 
ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
     1.  M. Petapiak, Varieties of groups and cellular covers, Ph.D. thesis, University of 

Duisburg-Essen, Germany, 2014. 
 
14.  อาจารย์ยูซุฟ  เจะบ่าว 
   

 ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
 ปริญญาตรี 

322-100 คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจ าวัน  
  (Mathematics Statistics and Computer in Everyday Life) 

322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
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322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
322-171 คณิตศาสตร์วิทยาศาตร์กายภาพ 1 (Physical Science Mathematics I) 
322-172 คณิตศาสตร์วิทยาศาตร์กายภาพ 2 (Physical Science Mathematics II) 
322-211 หลักคณิตศาสตร์ (Principle of Mathematics)  
322-324 คณิตศาสตร์เชิงการจัด (Combinatorics) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 

          322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 - 

 

15.  อาจารย ์ดร.เยาวลักษณ์  อาลีโบด์ 
 

 ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 322–101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
322–103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
322–461 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ (ปริภูมิเมทริกซ์และปริภูมิผลคูณภายใน)  
             (Special Topics in Mathematics (Metric spaces and Inner product spaces)) 
322–481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322–491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I)  
 

ปริญญาโท 
 322–521 การวิเคราะห์ฟังก์ชันนัล (Functional Analysis) 

322–591 สัมมนา 1 (Seminar I) 
 322–592 สัมมนา 2 (Seminar II) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
      - 
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16.  อาจารย์ ดร.วินิตา  ยลธรรม์ธรรม  
 

      ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 322–101  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
 322–102  คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2(Basic Mathematics II) 
 322–332  พีชคณิตนามธรรม 2 (Abstract Algebra II) 
 322–431  ทฤษฎีกึ่งกรุป (Semigroup Theory) 
 322–481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
 322–491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematic I) 
 

ปริญญาโท  
 322–514  ทฤษฎีกึ่งกรุปเชิงพีชคณิต (Algebraic Semigroup Theory) 

 

       ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

        บทความวิจัย 

   1.  S. Sombatboriboon, W. Mora, and Y. Kemprasit,  Some results concerning invertible 
matrices over semirings,  ScienceAsia,  37(2011), 130-135 
 

  ต ารา  

  1.  คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, เอกสารประกอบการสอนวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1,   

ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 

  2.  วินิตา ยลธรรม์ธรรม, เอกสารประกอบการสอนวิชาทฤษฎีกึ่งกรุป, ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 

 
17.  อาจารย์ ดร.สุธิตา  มณีชัย   

 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 

 315-101 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 1 (Co-Curricular Activities I) 
322-101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
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322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
322-251 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Computer Software) 
322-322 ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น (Introduction to Graph Theory) 
322-358 การหาค่าเหมาะที่สุดวิยุต (Discrete Optimization) 
322-382 การฝึกงานทางคณิตศาสตร์ (Job Training in Mathematics) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 

 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. S. Maneechai, R.E. Burkard and E.Dragoti-_ela, A branch and bound algorithm for  
the planar 3-index assignment problem, Proceeding of Operations Research Network of 
Thailand, 2010. 
 

 ต ารา 
 1.   S. Maneechai, Basic Mathematics I, Faculty of science, Digital Print (Audio Visual Unit),  

Prince of Songkla University, 2015. 
 
18.  อาจารย ์ดร.อมรรัตน์  รัตนะ 
 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 
322-100 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 1 (Basic Mathematics I) 
322-102 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 (Basic Mathematics II) 
322-103 คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 (General Mathematics I) 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Computer Software) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics 1) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

1. A. Rattana, C. Böckmann. Matrix methods for computing eigenvalues of Sturm– 
Liouville problems of order four, Journal of Computational and Applied Mathematics, 249 
(2013) : 144-156.    
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 Proceeding 
1.  C. Böckmann, A. Rattana. An inverse fourth order Sturm-Liouville Problem. 

Proceeding of the International Conference on Numerical Mathematics and Applied 
Mathematics, Rhodes, September 22-28, 2014. 

 
19. อาจารย์ ดร.เอธัสวัฒน์  ค่ามณี  

 

ภาระงานสอนย้อนหลัง 3 ปี 
ปริญญาตรี 
311-101 บทน าวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 (Introduction to Medical Science I) 
322-202 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 (Basic Mathematics IV) 
322-251 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Computer Software) 
322-252 วิธีเชิงตัวเลข (Numerical Methods) 
322-271 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (Physical Science Mathematic III) 
322-272 คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 4 (Physical Science Mathematic IV) 
322-343 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) 
322-481 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ (Seminar in Mathematics) 
322-491 โครงงานทางคณิตศาสตร์ 1 (Project in Mathematics I) 
 

ปริญญาโท  
322-502 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ (Mathematical and Statistical Modeling) 
322-541 สมการเชิงอนุพันธ์ (Differential Equations) 
322-544 การวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการประยุกต์ (Numerical Analysis and Applications) 
 

ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
     1.  Athassawat Kammanee, Derivative-Free Broyden’s Method for Inverse Partially 
Know Sturm-Liouville Potential Functions, Thai Journal of Mathematics 13(2015)  
237-244. 
     2.  C. Böckmann, A. Kammanee, A. Braun , Logarithmic convergence rate of  

Levenberg-Marquardt method with application to an inverse potenical problem, 
JIIP 19(2011) 345-367. 

     3.  C. Böckmann, A. Kammanee, Broyden method for inverse non-symmetric 
Sturm-Liouville problems, BIT 51(2011) 513-528. 
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 ผลงานอ่ืน ๆ 
 Proceeding 
          1.  Prommarat, A.; Kammanee, A.; Puapansawat, T.; Chamchof, F., Numerical simulation of 
Stress distribution of a Femur-Menisci-Tibia bone during normal standing, normal wakling, And 
standing with a cane, Proceeding of Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 
2014 IEEE International Conference on 2014 (IEEE), (2014), 409-413. 
          2.  Theerat Piyaanangul, Nathada Jibenja and Athassawat Kammanee, Mathemtical Model 
of Methamphetamine Epidemics, Proceeding of 19th Annual Meeting in Mathematics (AMM2014), 
(2014), 135-144. 

 

เอกสารประกอบการสอน 
1. เอธัสวัฒน์ ค ามณี, เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ตัวแบบทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น, 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. 
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ภาคผนวก จ. 
ความเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกับการด่าเนินการ  

หรือค่าชี้แจงของคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด่าเนินการ 

หน้า 2  ข้อ 8 อาชีพที่บัณฑิตสามารถประกอบได้
หลังส าเร็จการศึกษา บางหัวข้อเป็นคน เช่น ครู 
อาจารย์ นักวิชาการ นักการศึกษา  ในขณะที่บาง
หัวข้อเป็นอาชีพ เช่น การวิเคราะห์  วางแผน วิจัย 
และพัฒนา ควรแก้ไขให้เป็นไปในท านองเดียวกัน 

(ผศ.ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช) 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 10  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ในการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบใฝ่รู้ในข้อ 2 และ
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในข้อ 3 ควรมีการระบุกลยุทธ์
ให้เป็นรูปธรรมชัดเจนว่าจะมีการจัดการเรียนการ
สอนอย่างไร ผู้เรียนต้องท าอะไรบ้าง 

(ผศ.ดร.เจษฎา  ตัณฑนุช) 

เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 

หน้า 30  แผนการศึกษาของนักศึกษา ระบุให้
นักศึกษา เลือกวิชาเลือกเสรี 1 วิชา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 อาจเป็นการเหมาะสมกว่าหาก
จัดให้นักศึกษาเลือกวิชาเลือกเสรีดังกล่าวในชั้นปี
อ่ืน 

(รศ.ดร.สมจิต   โชติชัยสถิต) 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

รายวิชา  Basic Mathematics I และ  Basic 
Mathematics II ควรเปลี่ยนชื่อให้สื่อถึงเนื้อหาใน
รายวิชาให้มากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น Calculus I 
และ Calculus II ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
เทียบเคียงรายวิชาของนักศึกษาหากต้องการไป
ศึกษาต่อต่างประเทศอีกด้วย 

(รศ.ดร.วิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล) 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 77  รายวิชา 322-212 อสมการ ในค าอธิบาย
รายวิชาระบุหัวข้อ อสมการในวิชาแคลคูลัส  ซึ่งมี
เนื้อหาครอบคลุมหลายส่วนเกินไป 

(ดร.ยติ  กฤษณังกูร) 

แก้ไขเป็น อสมการของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและ
อสมการของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด่าเนินการ 
หน้า 79  รายวิชา 322-253 ตัวแบบคณิตศาสตร์
ทางการเงิน ในค าอธิบายรายวิชาหัวข้อ
ภาษาอังกฤษควรเปลี่ยนจาก “finance and 
investment differential equations” เป็น  
“differential equations in finance and 
investment” เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อ
ภาษาไทย “สมการเชิงอนุพันธ์ทางการเงินและการ
ลงทุน” 

(รศ.ดร.วิชาญ  ลิ่วกีรติยุตกุล) 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

หน้า 80  
- รายวิชา 322-331 พีชคณิตนามธรรม 1 
เสนอ 

ให้เพ่ิมรายละเอียดในหัวข้อริงและฟิลด์ 
(รศ.ดร.สมจิต  โชติชัยสถิต) 

- รายวิชา 322-332 พีชคณิตนามธรรม 2  
ค าอธิบายรายวิชามีหัวข้อ ฟิลด์ภาคขยาย ซึ่งท าให้ 
ดูเหมือนว่ารายวิชานี้บรรจุเนื้อหามากเกินไป 

 (รศ.ดร.วิชาญ  ลิว่กีรติยุตกุล) 

 
- ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม เนื่องจากสอดคล้องกับ      
มคอ. 1 

 
-  ยืนยันตามร่างหลักสูตรเดิม เนื่องจาก
คณะกรรมการ ปรับปรุงหลักสูตรฯ พิจารณาแล้วเห็น
ว่าอยู่ในวิสัยที่สามารถสอนได้ 

หน้า 81-82  
- แก้ไขค าว่า “จ านวนเต็มเกาส์เซียน” เป็น 

“จ านวนเต็มเกาส์” ในค าอธิบายรายวิชาของ
รายวิชา 322-334 ทฤษฎีจ านวน 2 และรายวิชา 
322-343 เรขาคณิตเชิงเส้น  

- เปลี่ยนการใช้สัญลักษณ์ R และ R^n ใน 
รายวิชา 322-341 คณิตวิเคราะห์ 1 และ 322-
342  คณิตวิเคราะห์ 2  ไปใช้ค าว่า ฟังก์ชันตัวแปร
เดียว และฟังก์ชันหลายตัวแปร ตามล าดับ 

- รายวิชา 322-344 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น  
ควรเพิ่มเนื้อหาหัวข้อ ฟังก์ชันวิเคราะห์ (analytic 
functions) ก่อนหัวข้อการหาปริพันธ์ และควรเพิ่ม
หัวข้อทฤษฎีบทของโคชี (Cauchy’s theorem)  
หลังหัวข้อการหาปริพันธ์ 

 
- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 
 
 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 
 
 

- แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ความเห็นของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การด่าเนินการ 
       - รายวิชา 322-346 ทอพอโลยี แก้ไขค าว่า 
“สภาพเชื่อมโยง” เป็น “ความเชื่อมโยง” 
“Connectivity” เป็น “Connectedness” 
“countability axiom” เป็น “countability 
axioms” 
“separation axiom”เป็น “separation 
axioms” 
            (รศ.ดร.วิชาญ ลิ่วกรีติยุตกุล) 

  - แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ฉ. 
 

(ส่าเนา) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 

------------------- 
  ด้วยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการศึกษา
ขั้นปริญญาตรีเสียใหม่ดังนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15(2)  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์พ.ศ. 2522 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคราวประชุมครั้งที่ 
367 (5)/2558 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2558 จึงให้ก าหนดระเบียบว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีไว้ดังนี้ 
 
  ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรีพ.ศ. 2558” 
 
  ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้ส าหรับนักศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาตรีซึ่งเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558  เป็นต้นไป 
 
  ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีพ.ศ. 
2547 และ พ.ศ. 2552  และบรรดาความในระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือประกาศอ่ืนใดที่มีอยู่ก่อนระเบียบ
ฉบับนี้และมีความกล่าวไว้ในระเบียบนี้ หรือท่ีระเบียบนี้กล่าวเป็นอย่ างอ่ืน หรือที่ขัดหรือแย้งกับคว ามใน
ระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 
  ข้อ 4  ในระเบียบนี้เว้นแต่จะมีข้อความให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 “คณะ”  หมายความว่าคณะหรือวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
 “คณบดี” หมายความว่าคณบดีของคณะหรือผู้อ านวยการวิทยาลัยหรือผู้บริหาร
หน่วยงาน    ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “คณะกรรมการประจ าคณะ”  หมายความว่าคณะกรรมการประจ าคณะของคณะหรือ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่นักศึกษาสังกัดอยู่ 
  “ภาควิชา”  หมายความว่าภาควิชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่
นักศึกษาศึกษาอยู่ 
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  “หน่วยกิตสะสม”  หมายความว่าหน่วยกิตที่นักศึกษาเรียนสะสมเพ่ือให้ครบตาม
หลักสูตรสาขาวิชานั้น 
 “สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือเอกชน ที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน จัดตั้งถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งในหรือต่างประเทศ หรือองค์ก ารระหว่างประเทศ 
 
 ข้อ 5  การรับนักศึกษา 
 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรขั้นปริญญาตรีโดยวิธีดังนี้ 
 5.1   การรับผ่านส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่ง
เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
 5.2 การรับตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้แก่ 
 5.2.1  การคัดเลือกโดยวิธีรับตรง 
 5.2.2  การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรต่อเนื่อง 
 5.3 การรับตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันหรือข้อตกลงของเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบัน 
 5.4 การรับนักศึกษาเป็นผู้ร่วมเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาของผู้ร่วมเรียนและประกาศผู้ร่วมเรียนนั้น ๆ 
 5.5 วิธีอ่ืน ๆ  ที่สภามห าวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ 6  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 6.1   ส าเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหรือการศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่า 
 6.2   ผ่านการรับเข้าเป็นนักศึกษาตามความในข้อ 5 
 6.3   ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงเรื้อรังที่แพร่กระจายได้หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
 
  ข้อ 7  การรายงานตัวเป็นนักศึกษา 
          ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องรายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตาม
ก าหนดและรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศเป็นคราวๆไปมิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ 
 
  ข้อ 8  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
         ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามรายละเอียดที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 
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  ข้อ 9  ระบบการศึกษา 
 9.1  มหาวิทยาลัยอ านวยการศึกษาด้วยวิธีประสานงานทางวิชาการระหว่างคณะและ
ภาควิชาต่างๆคณะหรือภาควิชาใดมีหน้าที่เกี่ยวกับวิชาการด้านใดมหาวิทยาลัยจะส่งเสริมให้อ านวยการศึกษา
ในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย 
 9.2  มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยใช้ระบบทวิภาคเป็นหลักโดยปีการศึกษาหนึ่งๆมี 2 
ภาคการศึกษาปกติซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับคือภาคการศึกษาที่หนึ่งและภาคการศึกษาที่สองโดยแต่ละภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคฤดูร้อนเพ่ิมอีกได้ซึ่งเป็น
ภาคการศึกษาที่ไม่บังคับมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  7 สัปดาห์แต่ให้มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชา
เท่ากับภาคการศึกษาปกติ 
 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคโดยให้
มีจ านวนชั่วโมงเรียนของแต่ละรายวิชาเท่ากับภาคการศึกษาปกติของระบบทวิภาค 
 9.3   การก าหนดปริมาณการศึกษาของแต่ละรายวิชาให้ก าหนดเป็นหน่วยกิตตาม
ลักษณะการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
 9.3.1  ภาคทฤษฎีใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์
ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.2  ภาคปฏิบัติใช้เวลาฝึกหรือทดลอง   2 – 3    ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่ง
ภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 30 - 45  ชั่วโมงให้นับเป็นหนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.3  การฝึกงานการฝึกภาคสนามหรือการฝึกอ่ืนๆใช้เวลา 3 - 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือจ านวนชั่วโมงรวมระหว่าง 45 - 90 ชั่วโมงหรือเทียบเท่าให้นับเป็น
หนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.4  สหกิจศึกษาเป็นการศึกษาท่ีใช้เวลาปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์และไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อมก่อนออก
ปฏิบัติ  สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
 9.3.5 การศึกษาด้วยตนเองเป็นการศึกษาที่นักศึกษาต้องศึกษาหรือวิเคราะห์ด้วย
ตนเองเป็นหลักโดยมีอาจารย์ผู้สอนให้ค าปรึกษาเช่นรายวิชาโครงงานนักศึกษาปัญหาพิเศษใช้เวลา  2 – 3 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท่าทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องเรียนให้นับเป็น
หนึ่งหน่วยกิต 
 9.3.6 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะมหาวิทยาลัยอาจก าหนดหน่วยกิต
โดยใช้หลักเกณฑ์อ่ืนได้ตามความเหมาะสม 
 9.4   คณะเจ้าของรายวิชาอาจก าหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพการลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไขให้ถือเป็นโมฆะใน
รายวิชานั้น 
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  ข้อ 10  การลงทะเบียนเรียนและการถอนรายวิชา 
    10.1  การลงทะเบียนเรียน 
      10.1.1  ก าหนดวันเวลาสถานที่และวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาให้เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
      10.1.2  นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรกนับจากวัน
เปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภาคฤดูร้อน จะหมดสิทธิ์ในการลงทะเบียนเรียนส าหรับภาคการศึกษานั้น 
      10.1.3  ในภาคการศึกษาปกติใดหากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต้องยื่นค า
ร้องขอลาพักการศึกษาภายใน  30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษานั้นหากไม่ปฏิบัติดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะ
ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา 
      10.1.4  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆต้องได้รับความเห็นชอบจาก
อาจารย์ที่ปรึกษามิฉะนั้นจะถือว่าการลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ  
      10.1.5  ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ ากว่า   9 
หน่วยกิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิตยกเว้นนักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤต ตามนัยแห่งข้อ 
12 ของระเบียบนี้ต้องลงทะเบียนเรียนไม่เกิน 16 หน่วยกิต 
     10.1.6  ภาคฤดูร้อนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  9 หน่วยกิตยกเว้น
นักศึกษาในภาวะรอพินิจและนักศึกษาในภาวะวิกฤตตามนัยแห่งข้อ 12  ของระเบียบนี้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่
เกิน 6 หน่วยกิต 
      10.1.7  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจ านวนหน่วยกิตมากกว่าหรือน้อยกว่าที่
ก าหนดไว้ในข้อ 10.1.5 และ 10.1.6  ต้องขออนุมัติคณบดีโดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษามิฉะนั้นจะถือว่าการ
ลงทะเบียนเรียนดังกล่าวเป็นโมฆะ 
   10.1.8  ในกรณีที่มีเหตุอันควรมหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใด
รายวิชาหนึ่งหรือจ ากัดจ านวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้ 
   10.1.9 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมต้องกระท าภายในสัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ และภายใน 2 วันแรกของภาคฤดูร้อน 
  10.2  การถอนรายวิชา 
   10.2.1 การถอนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใด ให้มีผลดังนี้ 
    10.2.1.1  ถ้าถอนภายใน 2  สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติหรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนรายวิชานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
         10.2.1.2 ถ้าถอนเมื่อพ้นก าหนด 2 สัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน  12 
สัปดาห์หรือเมื่อพ้นก าหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน 5 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านอาจารย์ผู้สอนและรายวิชานั้นจะปรากฏในใบแสดงผลการศึกษาโดยจะ
ได้สัญลักษณ ์W  
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     10.2.1.3 เมื่อพ้นก าหนดการถอนรายวิชาโดยได้สัญลักษณ์ W   ตามข้อ 
10.9.2 แล้วนักศึกษาจะถอนการลงทะเบียนเฉพาะรายวิชาไม่ได้ยกเว้นกรณีที่มีความจ าเป็น 
 
  ข้อ 11  การวัดและประเมินผล 
    11.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผลแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้
ลงทะเบียนเรียนในทุกภาคการศึกษาการวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน
หรือผู้ที่คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดซึ่งอาจกระท าโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนความประพฤติการ
สังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมการสอบหรือวิธีอ่ืนตามที่คณะเจ้าของรายวิชาจะก าหนดในแต่ละ
รายวิชาซึ่งการสอบอาจมีได้หลายครั้งและการสอบไล่หมายถึงการสอบครั้งสุดท้ายของรายวิชานั้น 
    11.2 ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปด
สิบของเวลาศึกษาทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้นจนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนดจึงจะมี
สิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลเว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดีเมื่อคณบดีเห็นว่าเวลา
ศึกษาท่ีไม่ครบนั้นเนื่องมาจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 
    11.3 การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้วัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนน
หรือสัญลักษณ ์
     11.3.1  การวัดและประเมินผลเป็นระดับคะแนนมี 8 ระดับมีความหมายดังนี้ 
 ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน (ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
  A             ดีเยี่ยม  (Excellent)  4.0 
  B+          ดีมาก  (Very  Good)          3.5 
  B               ดี  (Good)                   3.0   
  C+             พอใช้  (Fairly Good)          2.5 

C               ปานกลาง (Fair)           2.0 
D+             อ่อน           (Poor)                     1.5 
D               อ่อนมาก (Very Poor)               1.0 
E                ตก           (Fail)            0.0 
 

     11.3.2  การวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์มีความหมายดังนี้ 
          11.3.2.1 รายวิชาที่ไม่มีจ านวนหน่วยกิต เช่น รายวิชาฝึกงานและ
รายวิชาที่มีจ านวนหน่วยกิต แต่หลักสูตรก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ เช่น รายวิชาสหกิจ
ศึกษา หรือรายวิช าที่ก าหนดในระเบียบฯ ของคณะ ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  G  (Distinction) หมายความว่าผลการศึกษาอยู่ในขั้นดี 
  P  (Pass)  หมายความว่าผลการศึกษาอยู่ในขั้นพอใช้  
  F  (Fail)   หมายความว่าผลการศึกษาอยู่ในขั้นตก 
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                          11.3.2.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม ก าหนดสัญลักษณ์ ดังนี้ 
  S  (Satisfactory)  หมายความว่าผลการศึกษาเป็นที่พอใจ 
        U  (Unsatisfactory)  หมายความว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พอใจ 
        11.3.3  สัญลักษณ์อ่ืนๆมีความหมายดังนี้ 
      I   (Incomplete) หมายความว่าการวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ใช้
เมื่ออาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของหัวหน้าภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อนเนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์หรือ
ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์ I  จากคณะกรรมการประจ าคณะตามความในข้อ 16.1.2  แห่ง
ระเบียบนี้เมื่อได้สัญลักษณ์  I   ในรายวิชาใดนักศึกษาต้องติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพ่ือด าเนินการให้มีการวัดและ
ประเมินผลภายใน 1     สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติถัดไปหรือ 1 สัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนหากว่า
นักศึกษาผู้นั้นลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อนด้วยเมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้
สัญลักษณ ์I   จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ์ F หรือ U หรือ W หรือ R แล้วแต่กรณีทันท ี
           W  (Withdrawn)  หมายความว่าถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียน
เรียนใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้นตามความในข้อ  10.9.2 
หรือข้อ 16.1.2 แห่งระเบียบนี้หรือเมื่อคณะกรรมการประจ าคณะอนุมัติให้นักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์  I อยู่ลาพัก
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไป 
           R  (Deferred)   หมายความว่าเลื่อนก าหนดการวัดและประเมินผล
ไปเป็นภาคการศึกษาปกติถัดไปใช้ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้สัญลักษณ์ I อยู่และมิใช่รายวิชาภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติซึ่งอาจารย์ผู้สอนมีความเห็นว่าไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ก่อนสิ้น 1   สัปดาห์แรกของภาค
การศึกษาปกติถัดไปโดยมีสาเหตุอันมิใช่ความผิดของนักศึกษา 
 การให้สัญลักษณ ์R   ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะของ
คณะที่รับผิดชอบรายวิชานั้นและนักศึกษาที่ได้สัญลักษณ์ R   ต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นใหม่ในภาค
การศึกษาปกติถัดไปจึงจะมีสิทธิ์ได้รับการวัดและประเมินผลหากนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติสัญลักษณ์ R จะเปลี่ยนเป็นระดับคะแนน E  ทันท ี
  11.4  นักศึกษาที่ได้ระดับคะแนน E   หรือระดับคะแนนอ่ืนที่หลักสูตรก าหนดหรือ
สัญลักษณ์  F  ในรายวิชาใดต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นซ้ าเว้นแต่รายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกตามหลักสูตร 
  11.5  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ ารายวิชาที่ได้ระดับคะแนนตั้งแต่  2.00 ขึ้นไป
หรือได้สัญลักษณ์ G    หรือ  P   หรือ  S   มิได้เว้นแต่จะเป็นรายวิชาที่มีการก าหนดไว้ในหลักสูตรเป็นอย่าง
อ่ืนการลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีผิดเงื่อนไขนี้ถือเป็นโมฆะ 
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  11.6  การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสม 
    11.6.1 นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่มิใช่วิชาบังคับของหลักสูตรโดย
ไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้การวัดและประเมินผลรายวิชานั้นให้วัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์  S 
หรือ U 
    11.6.2 การนับจ านวนหน่วยกิตสูงสุดที่นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่
ละภาคการศึกษาตามความในข้อ 10.1.5  และ 10.1.6 ให้นับรวมจ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมเข้าด้วยแต่จะไม่น ามานับรวมในการคิดจ านวนหน่วยกิต
ต่ าสุดที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 
  11.6.3 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตเป็นหน่วยกิต
สะสมที่ได้สัญลักษณ์  S  หรือ  U  แล้วภายหลังจะลงทะเบียนเรียนซ้ าโดยให้มีการวัดและประเมินผลเป็น
ระดับคะแนนอีกมิได้เว้นแต่ในกรณีที่มีการย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือย้ายสาขาวิชาและรายวิชานั้นเป็น
วิชาบังคับในหลักสูตรใหม่ 
  11.7  การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมให้นับรวมเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาตาม
หลักสูตรที่ได้ระดับคะแนนไม่ต่ ากว่า 1.00   หรือได้สัญลักษณ์ G    หรือ P  แต่บางหลักสูตรอาจก าหนดให้ได้
ระดับคะแนนสูงกว่า 1.00   จึงจะนับหน่วยกิตของรายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมก็ได้ 
  11.8   ในกรณีที่นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับหน่วยกิตของ
รายวิชานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมตามหลักสูตรได้เพียงครั้งเดียวโดยพิจารณาจากการวัดและประเมินผลครั้ง
หลังสุด 
  11.9   มหาวิทยาลัยจะประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาทุกคนที่ได้ลงทะเบียนเรียน
โดยค านวณผลตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
    11.9.1 หน่วยจุดของรายวิชาหนึ่ง ๆ คือ ผลคูณระหว่างจ านวนหน่วยกิตกับค่า
ระดับคะแนนที่ได้จากการประเมินผลรายวิชานั้น 
    11.9.2 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุก
รายวิชาที่ได้ศึกษาในภาคการศึกษานั้นหารด้วยหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะรายวิชาที่มีการ
ประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
    11.9.3 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมคือค่าผลรวมของหน่วยจุดของทุกรายวิชา
ที่ได้ศึกษามาตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของรายวิชาดังกล่าวเฉพาะ
รายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนและในกรณีที่มีการเรียนรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน D  หรือ E 
มากกว่าหนึ่งครั้งให้น าผลการศึกษาและหน่วยกิตครั้งหลังสุดมาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
    11.9.4 แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคและแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้
ค านวณเป็นค่าที่มีเลขทศนิยม 2 ต าแหน่งโดยไม่มีการปัดเศษจากทศนิยมต าแหน่งที่ 3 
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  11.10  การทุจริตในการวัดผล 
      เมื่อมีการตรวจพบว่านักศึกษาทุจริตในการวัดผลเช่นการสอบรายวิชาใดให้ผู้ที่
รับผิดชอบการวัดผลครั้งนั้นหรือผู้ควบคุมการสอบรายงานการทุจริตพร้อมส่งหลักฐานการทุจริตไปยังคณะที่
นักศึกษาผู้นั้นสังกัดอยู่ตลอดจนแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นทราบและให้คณะกรรมการด าเนินงานวินัย
นักศึกษาที่นักศึกษาผู้นั้นสังกัดพิจารณาโทษแล้วเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการต่อไปโดยให้นักศึกษาที่
ทุจริตในการวัดผลดังกล่าวได้ระดับคะแนน E  หรือสัญลักษณ์  F  หรือ U ในรายวิชานั้นและอาจพิจารณาโทษ
ทางวินัยประการใดประการหนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา 
  11.11 ระเบียบและข้อพึงปฏิบัติอ่ืน ๆ  เกี่ยวกับการสอบที่มิได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้
คณะเป็นผู้พิจารณาประกาศเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะการศึกษาของแต่ละคณะ 
 
  ข้อ 12  สถานภาพนักศึกษา 
            มหาวิทยาลัยจะจ าแนกสถานภาพนักศึกษาตามผลการศึกษาในทุกภาคการศึกษา
ปกติเมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาครบสองภาคการศึกษาปกติเป็นต้นไปหรือเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาทุกรายวิชา
ครบถ้วนตามหลักสูตรทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาท่ีได้ลาพักหรือถูกให้พัก 
 สถานภาพนักศึกษามี 3 ประเภท คือ  นักศึกษาปกติและนักศึกษาในภาวะรอพินิจ 
  12.1  นักศึกษาปกติคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป 
  12.2   นักศึกษาในภาวะวิกฤต คือ นักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
1.00 – 1.99  ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  12.3  นักศึกษาในภาวะรอพินิจคือนักศึกษาที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 
2.00 โดยให้จ าแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังนี้ 
    12.3.1  นักศึกษาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแล้วและ
ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในภาคการศึกษาที่สองตั้งแต่ 1.25 แต่ไม่ถึง 2.00  หรือนักศึกษาปกติที่ได้แต้ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50  แต่ไม่ถึง 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
    12.3.2  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 1   ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่1.70 แต่ไม่ถึง 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2  
    12.3.3  นักศึกษาที่อยู่ในภาวะรอพินิจครั้งที่ 2  ที่ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ่1.90 แต่ไม่ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไปจะได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
 
  ข้อ 13  การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 
    13.1 การย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ปกครองและอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา
อนุมัติให้ยึดหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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    13.1.1 นักศึกษาที่ขอย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาต้องได้ศึกษาอยู่
ในคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาเดิมไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ลา
พักหรือถูกให้พัก 
    13.1.2 การก าหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้นักศึกษาย้ายเข้าศึกษาให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาขอย้ายเข้า 
   13.2 นักศึกษาที่ได้รับการอนุมัติให้ย้ายคณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอาจมี
สิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชารายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือ
ระดับคะแนนเดิมและให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมโดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับอนุมัติให้ย้าย
คณะหรือประเภทวิชาหรือสาขาวิชา 
    13.3  การรับโอนรายวิชาที่เป็นรายวิชาเดียวกันกับรายวิชาในหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาใหม่ รายวิชานั้นจะต้องมีระดับคะแนนตั้งแต่ D ขึ้นไป ส่วนการเทียบโอนรายวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่า
กันกับใรายวิชาในหลักสูตรหรือสาขาวิชาใหม่ ให้มีหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 14.6 
 

ข้อ 14  การรับโอนและการเทียบโอนรายวิชา 
    14.1 ผู้ที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยได้อีกอาจมีสิทธิ์ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบ
โอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 
    14.2 นักศึกษาที่รับโอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเทียบ
โอนบางรายวิชาโดยนักศึกษาต้องด าเนินการขอเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกท่ีเข้าศึกษา 
   14.3 การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนทั้งภายในและ
ต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะก่อน 
   14.4  รายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนหรือรับโอนให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมแต่ไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
   14.5  นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนน
เดิมอีกเว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ ากว่า
มาตรฐานที่คณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมนั้นซ้ าอีก
ได้และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
   14.6  การรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจากภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้ 
     14.6.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา หรือ 
เทียบเท่าที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายในการก ากับดูล 
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     14.6.2  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ทีมีเนื้อหาสาระอยู่ในระดับเดียวกันและ
มีปริมาณเท่ากันหรือไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ
ภาควิชา 
    14.6.3  เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา ที่มีผลการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน 
C หรือเทียบเท่า หรือ สัญลักษณ์ S 
    14.6.4  ให้มีการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาได้ไม่เกินสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรใหม่ 
    14.7 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
    14.7.1 การเทียบความรู้จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตามหลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยเปิดสอน 
    14.7.2 การเทียบประสบการณ์จากการท างานจะค านึงถึงความรู้ที่ได้ จาก
ประสบการณ์เป็นหลัก 
     14.7.3  วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบความรู้ในแต่ละรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา
และเกณฑ์การตัดสินให้อยู่ในดุลยพินิจของภาควิชาที่นักศึกษาขอเทียบโอนความรู้ 
     14.7.4  ผลการประเมินต้องเทียบได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน  2.00หรือ
เทียบเท่าจึงจะให้จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชานั้นแต่ไม่ให้เป็นระดับคะแนนและไม่น ามา
ค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
     14.7.5  การบันทึกผลการเรียนให้บันทึกตามวิธีการประเมินดังนี้ 
    14.7.5.1  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบมาตรฐานให้บันทึก 
CS  (credits  from  standardized  test) 
    14.7.5.2  ถ้าได้หน่วยกิตจากการทดสอบที่ไม่ใช่การทดสอบมาตรฐาน
ให้บันทึก  CE  (credits  from  exam) 
    14.7.5.3  ถ้าได้หน่วยกิตจากการประเมินการศึกษาหรือการอบรมที่
จัดโดยหน่วยงานอื่นให้บันทึก  CT (credits  from  training) 
                                             14.7.5.4  ถ้าได้หน่วยกิตจากการเสนอแฟ้มสะสมผลงานให้บันทึก 
CP  (credits  from  portfolio) 
  14.7.6  ให้เทียบรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบและหรือ
การศึกษาตามอัธยาศัยได้ไม่เกินสามในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรและต้ องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
 
  ข้อ 15  การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น   
    15.1  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
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      15.2  การรับโอนนักศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่
นักศึกษาขอโอนเข้าศึกษาและอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมายโดยนักศึกษาต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
    15.3  การสมัครขอโอนย้ายให้ยื่นค าร้องถึงมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 เดือนก่อน
ก าหนดวันลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาท่ีจะโอนเข้าศึกษา 
 
  ข้อ 16  การลา 
     16.1  การลาป่วยหรือลากิจ 

     16.1.1  การลาไม่เกิน 7 วันในระหว่างเปิดภาคการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติ
จากอาจารย์ผู้สอนและแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบถ้าเกิน 7 วันต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดีโดยผ่านอาจารย์
ที่ปรึกษาส าหรับงานหรือการสอบที่นักศึกษาได้ขาดไปในช่วงเวลานั้นให้อยู่ในดุลย-พินิจของอาจารย์ผู้สอนซึ่ง
อาจจะอนุญาตให้ปฏิบัติงานหรือสอบทดแทนหรือยกเว้นได้ 
     16.1.2  ในกรณีที่ป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยท าให้ไม่สามารถเข้าสอบไล่ได้นักศึกษา
ต้องขอผ่อนผันการสอบไล่ต่อคณะภายในวันถัดไปหลังจากที่มีการสอบไล่รายวิชานั้นเว้นแต่จะมีเหตุผลอัน
สมควรคณะกรรมการประจ าคณะเป็นผู้พิจารณาการขอผ่อนผันดังกล่าวโดยอาจอนุมัติให้ได้สัญลักษณ์  I หรือ
ให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้นเป็นกรณีพิเศษโดยให้ได้สัญลักษณ์ W หรือไม่อนุมัติการขอผ่อนผัน
โดยให้ถือว่าขาดสอบก็ได้ 
  16.2  การลาพักการศึกษา  
    16.2.1  การลาพักการศึกษาเป็นการลาพักทั้งภาคการศึกษาและถ้าได้
ลงทะเบียนไปแล้วเป็นการยกเลิกการลงทะเบียนเรียนโดยรายวิชาที่ได้ลงทะเบี ยนเรียนทั้งหมดในภาค
การศึกษานั้นจะไม่ปรากฏในใบแสดงผลการศึกษา 
    16.2.2  การขอลาพักการศึกษาให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นพร้อมกับมีหนังสือ
รับรองของผู้ปกครองผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาการลาพักการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณบดี 
    16.2.3  การลาพักการศึกษาจะลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกันไม่ได้ 
    16.2.4  ในสองภาคการศึกษาปกติแรกที่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนักศึกษา
จะลาพักการศึกษาไม่ได้เว้นแต่กรณีที่ป่วยหรือถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการและหรือ
ได้รับทุนต่างๆที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา 
    16.2.5  การลาพักการศึกษานอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามความในข้อ 16.2.3  
และข้อ 16.2.4  ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษโดยการเสนอของคณบดี 
    16.2.6  นักศึกษาจะต้องช าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาทุกภาคการศึกษาที่
ได้รับการอนุมัติให้ลาพักตามอัตราที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  16.3  ในการลาป่วยและการลาพักการศึกษาเนื่องจากป่วยนักศึกษาต้องแสดง
ใบรับรองแพทย์ด้วยทุกครั้ง 
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  16.4  การให้พักการศึกษาในกรณีที่คณะกรรมการแพทย์ซึ่งอธิการบดีแต่งตั้งขึ้น
วินิจฉัยว่าป่วยและคณะกรรมการประจ าคณะเห็นว่าโรคนั้นเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและหรือเป็นอันตรายต่อ
ผู้อื่นคณะกรรมการประจ าคณะอาจเสนอให้นักศึกษาผู้นั้นพักการศึกษาได้ 
  16.5 การลาออก  นักศึกษายื่นใบลาออกพร้อมหนังสือรับรองของผู้ปกครองผ่าน
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขออนุมัติต่ออธิการบดีผู้ที่จะได้รับการอนุมัติให้ลาออกได้ต้องไม่มีหนี้สินกับมหาวิทยาลัย 
  16.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนร ายวิชาครบถ้วนต ามหลักสูตรก าหนดแล้ว แต่มีผล
สอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ และ/หรือภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์ส าเร็จก ารศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และ/
หรือไม่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและอ่ืน ๆ  ตามหลักสูตรก าหนด และ/หรือมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้รักษาสถานภาพนักศึกษาและช าระค่ารักษาสถานภาพ 
    
  ข้อ 17  การเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาและการอนุมัติให้ปริญญา 
    17.1  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
      17.1.1  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่าง ๆ  ครบถ้วน
ตามหลักสูตรและข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญาโดยไม่มีรายวิชาใดที่ได้สัญลักษณ์ I  หรือ R  ค้างอยู่
ทั้งนี้นับรวมถึงรายวิชาที่ได้รับการเทียบโอนและที่รับโอนด้วย 
      17.1.2  ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่และได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่ า  2.00  หากเป็นนักศึกษาที่ โ อนย้ ายมาจากสถาบัน อุดมศึก ษา อ่ืนจะต้องศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา 
       17.1.3  ระยะเวลาการส าเร็จก ารศึกษา 
            17.1.3.1 หลักสูตร 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับก ารลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
            17.1.3.2 หลักสูตร 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
            17.1.3.3 หลักสูตรไม่น้อยกว่า6 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 10 
ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลาทั้งนี้ ให้ยกเว้นนักศึกษาที่ได้รับการรับโอนหรือเทียบโอนรายวิชา 
       17.1.4  ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา 
       17.1.5 ได้ปฏิบัติตามระเบียบต่างๆครบถ้วนและไม่มีหนี้สินใด  ๆ  ต่อ
มหาวิทยาลัย 
       17.1.6  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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     17.2  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
      17.2.1  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
     17.2.2  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป 

       17.2.3  ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00  หรือสัญลักษณ์ F  หรือ U  
               ในรายวิชาใด ๆ 

    17.2.4  ใช้เวลาศึกษาไม่เกินจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันตามแผนการศึกษา
ของสาขาวิชาที่จะได้รับปริญญาทั้งนี้ไม่นับรวมภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ล าพักการศึกษากรณีที่ป่วย หรือ
ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ หรือได้รับทุนต่าง ๆ  หรือไปศึกษารายวิชา หรือ
ฝึกอบรมจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นว่าเป็นประโยชน์กับนักศึกษา   
    17.2.5  ไม่เคยเป็นผู้มีประวัติได้รับการลงโทษในระดับขั้นพักการเรียนขึ้นไป
รวมทั้งกรณีใช้มาตราการรอการลงโทษ 
  17.3  นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
    17.3.1  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.1 
    17.3.2  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไปแต่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์
ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
   17.3.3  ไม่เคยได้ระดับคะแนนต่ ากว่า 2.00 ในรายวิชาเอกใด ๆ ของหลักสูตร
สาขาวิชานั้น 
   17.3.4  ไม่เคยได้ระดับคะแนน E หรือสัญลักษณ ์F หรือ U ในรายวิชาใด ๆ 
 
   17.3.5  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.4 
   17.3.6  มีคุณสมบัติตามความในข้อ 17.2.5 
  17.4  มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา
หรือปริญญาเกียรตินิยมในสาขาวิชาต่าง ๆ  เพ่ือขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 
  17.5 ปริญญาที่ให้ส าหรับหลักสูตรร่วม ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
     17.5.1 ปริญญาร่วม หมายความว่า นักศึกษาได้ปริญญา 1 ใบ ซึ่งรับรองโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศท่ีร่วมกันจัดหลักสูตร 
     17.5.2 ปริญญา 2 ใบ หมายความว่า นักศึกษาได้รับปริญญามากกว่า  1 ใบ 
โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ที่ร่วมกันจัดหลักสูตร เป็นผู้มอบให้
สถาบันละ 1 ใบ 
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ข้อ 18   การขอเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สอง 
     18.1  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่เทียบเท่าอาจขอเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาอ่ืนเป็นการเพ่ิมเติม
ได ้
     18.2  การรับเข้าศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะที่
นักศึกษาขอเข้าศึกษาและอธิการบดี 
     18.3  การรับโอนและการเทียบโอนรายวิชา 
           18.3.1 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่นักศึกษาได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา จะได้รับการพิจารณารับโอนและเทียบโอน โดยรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับการรับโอนและ
เทียบโอน ให้ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิม ให้นับหน่วยกิตรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาดังกล่าว เป็นหน่วย
กิตสะสมและน ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยนักศึกษาต้องด าเนินการยื่นขอรับโอนหรือเทียบ
โอนให้แล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์แรกที่เข้าศึกษา และคณะต้องแจ้งผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบ 
ก่อนสิ้นสุดการสอบกลางภาคของภาคการศึกษานั้น ๆ 
      18.3.2 นักศึกษาไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับ
คะแนนเดิมเว้นแต่เมื่อผลการศึกษารายวิชาที่สัมพันธ์กับรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมต่ ากว่า
มาตรฐานคณะหรือภาควิชาก าหนดให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ได้สัญลักษณ์หรือระดับคะแนนเดิมซ้ าอีกได้
และให้นับหน่วยกิตรายวิชาดังกล่าวเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงครั้งเดียว 
     18.3.3  การรับโอนและการเทียบโอนรายวิชาต้องได้รับการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการประจ าคณะโดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามความในข้อ 14.6 
 
  ข้อ 19   การศึกษาสองปริญญาพร้อมกัน 
     19.1  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อาจขอศึกษาสอง
ปริญญาพร้อมกันได้โดยต้องเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน โดยผู้ส าเร็จ
การศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 
                                19.2  รายละเอียดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
  ข้อ 20  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
    20.1  ตายหรือลาออก 
    20.2  ถูกให้ออกหรือไล่ออกเนื่องจากต้องโทษทางวินัย 
    20.3  ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วันนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติโดยมิได้
รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 
    20.4  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.00   ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาปกติแรก 



 
  

 

202 

    20.5  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.25   ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทั้งนี้ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกให้พัก 
    20.6  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.50   ยกเว้นนักศึกษาที่เริ่มเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก 
        20.7  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.70   ในภาคการศึกษาปกติถัดไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 1 
     20.8  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.90  ในภาคการศึกษาปกติถัดไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 2 
     20.9  ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 2.00  ในภาคการศึกษาปกติถัดไป
หลังจากได้รับภาวะรอพินิจครั้งที่ 3 
    20.10  ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมาแล้วเป็นระยะเวลาเกิน  2 เท่า
ของจ านวนปีการศึกษาต่อเนื่องกันที่ได้ก าหนดไว้ในแผนก าหนดการศึกษาของสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่ส าหรับ
นักศึกษาที่รับโอนให้นับเวลาที่เคยศึกษาอยู่ในสถาบันเดิมรวมเข้าด้วย 
     20.11  ได้รับการอนุมัติปริญญา  
        20.12  ได้รับการวินิจฉัยโดยคณะกรรมการแพทย์ซึ่งแต่งตั้งโดยอธิการบดีว่าป่วยจน
เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเป็นอันตรายต่อผู้อ่ืนทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
คณะ 
 
  ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ในกรณีที่จะต้องมีการด าเนินการใด ๆ  ที่มิได้
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือก าหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องผ่อนผันข้อก าหนดในระเบียบนี้
เป็นกรณีพิเศษเพ่ือให้การด าเนินการจัดการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเป็นไปโดยเรียบร้อยให้
อธิการบดีมีอ านาจตีความวินิจฉัยสั่งการและปฏิบัติตามที่เห็นสมควรและให้ถือเป็นที่สุด 
 

  ประกาศ ณ วันที่  4  สิงหาคม  2558 
 
                            (ลงนาม)               จรัส    สุวรรณเวลา 
                       (ศาสตราจารย์นายแพทย์จรัส   สุวรรณเวลา) 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส าเนาถูกต้อง         
วนิดา ตันติธรรมภูษิต       วนิดา/พิมพ์ /ทาน 
(นางสาววนิดา ตันติธรรมภูษิต) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
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ภาคผนวก ช. 
 

ส่าเนาค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
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